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Informace k provozu elektrické požární signalizace  

s požadavkem připojení na pult centralizované ochrany  
Hasičského záchranného sboru kraje Moravskoslezského kraje  

 
 

V rámci požadavků Organizačně - technických podmínek pro připojení elektrické požární 
signalizace (dále jen „EPS“) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) na pult 
centralizované ochrany (dále jen „PCO“) umístěný na krajském operačním a informačním středisku 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je společnost ECHO 
alarm s.r.o. poskytovatelem služby pro přenos požárně taktických informací - provozovatelem ZDP pro 
objekty na území Moravskoslezského kraje. 
 

V rámci této služby je nutné s naší společností uzavřít Smlouvu o instalaci a provozu zařízení 
dálkového přenosu dat (uzavření je nutné před instalací ZDP!). ZDP je majetkem provozovatele 
ZDP. Součástí instalace ZDP je instalace rozhraní k ústředně EPS. Instalace ZDP se provádí zpravidla 
2- 3 týdny od uzavření výše citované smlouvy nebo na základě objednávky. 
 

Ceny za pravidelně poskytované služby - nájem a provoz ZDP, nepřetržitý servis ZDP, revize a 
kontrola provozuschopnosti ZDP a jednorázový instalační poplatek Vám sdělíme na vyžádání. 

 
Před samotnou instalací ZDP  je nutno provést prohlídku objektu k určení vhodného umístění 

ZDP, příslušného kabelového vedení a dále k ověření funkčnosti přenosových tras. Pro přenos signálu na 
PCO HZS MSK bude použito ZDP kompatibilní s provozovaným PCO HZS MSK. Dále bude 
nainstalováno rozhraní, které ovládá vstupy v ZDP. Do tohoto rozhraní je potřeba přivést výstupy z EPS 
ústředny, napěťové a to DC 12 nebo 24 V a přívod 230 V - nejlépe z jistícího okruhu ústředny EPS. Ke 
splnění požadavku na přenos informací z ústředny EPS na PCO minimálně dvěma nezávislými 
poplachovými přenosovými cestami je nutno zabezpečit k ZDP přívod z místní LAN sítě (kabelem min. 
UTP CAT5) s možností přímého přístupu na „Internet“ (protokolem TCP/IP s DHCP nebo statickou IP 
adresou pro ZDP). K tomu je nutná koordinace s IT technikem, který má daný objekt ve správě. 

 
Provoz systému EPS s napojením na PCO musí být předem projednán se zástupcem HZS MSK. 

Organizačně-technické podmínky, s dalšími informacemi a kontakty najdete na webových stánkách: 
https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-pripojeni-eps-na-pco-zakladni-informace.aspx 
 

Další informace a Vaše případné dotazy zodpovíme telefonicky na číslech 596 126 580, 
730 518 880, 733 690 288 nebo osobně při jednání. 
 
  


