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Nouzová osvětlení
ve vašich sídlech

Ani této oblasti se nevyhnul vývoj inteligent-
ních systémů, ta naše nouzové osvětlení do-
kážou udržet funkční a není třeba kontrolo-
vat stav baterií u každého svítidla. A právě 
takový centrální systém nouzového osvětlení 
vyrábí polská společnost AWEX a na náš trh 
se dostává prostřednictvím společnosti DNA 
CENTRAL EUROPE. Ta letos slaví 25 let exis-
tence na českém trhu a představili jsme Vám 
ji v našem prvním vydání letošního roku. 
Sídlí v Nehvizdech u Prahy a dodává kom-
ponenty do svítidel, systémy řízení budov 
a kompenzace účiníků. Zastupuje pro náš trh 
13 zahraničních značek a mezi nimi je i spo-
lečnost AWEX. Jaká všechna úskalí kolem 
nouzového osvětlení existují, jsme zpovídali 
obchodního zástupce divize DNA Systémy 
Pavla Dresslera.

AWEX Emergency Lighting je významný ev-
ropský výrobce nouzového osvětlení a od 
svého založení v roce 2002 si prošel dyna-
mickým vývojem. Podílí se na vědeckých 
výzkumech a investuje nemalé prostředky 
do technologického vývoje, aby držel krok 
s nejnovějšími trendy, které musí splňovat 
ty nejnáročnější požadavky na energetickou 
úspornost a ekologické aspekty výroby.

Standardní autonomní nouzové osvětle-
ní má ve svítidle implementovanou baterii, 
která má logicky svoji životnost. Norma defi-
nuje, že po 4 letech se musí vyměnit a stano-
vuje také povinné kontroly, které musí pro-
vozovatel budovy provádět měsíčně a ročně. 
Měl by kontrolovat funkčnost každé baterie 

i samotného nouzového svítidla. Zda se tak 
v praxi děje nebo ne, je kámen úrazu. Kom-
fortnější systém kontrol je právě centrální ba-
teriový systém nabízený firmou AWEX. Toto 
alternativní řešení znamená, že v budově je 
jedna (nebo více) centrální bateriová jednot-
ka a z té se napájí všechna nouzová světla. 
Už první podstatná výhoda je v životnosti 
použitých baterií, po pravidelných ročních 
kontrolách vydrží 10 let. Software centrální-
ho řídicího systému kontroluje jak stav všech 
baterií, tak svítidel. Metod toho, jak je kont-
rolovat, je o úrovni komfortu, který zákazník 
požaduje.

Centrální bateriový systém (CBS)
Centrální bateriový systém může kontrolovat 
každé světlo jednotlivě, pak se jedná o po-
drobný protokol a tzv. adresný monitoring. 
Výhodou systému AWEX je pokročilé řešení 
SMART, které zabezpečuje to, že provozova-
tel stavby se může kdykoliv rozhodnout, zda 
jednotlivá svítidla na kterékoliv lince budou 
v režimu nouzovém, trvale svítícím, případ-
ně spínaném, nebo dokonce stmívaném. 
Typicky se tedy lze rozhodnout, že svítidla 
s piktogramy směru úniku budou svítit trva-
le, nebo že instalovaná protipanická svítidla 
budou místně rozsvěcena nebo stmívána ob-
vyklým vypínačem.

Ekonomičtější variantou je okruhový mo-
nitoring, kdy nouzová světla jsou propojena 
na lince (také zde jich na jedné může být 
až 20) a protokolu zahlásí, že třeba jedno 
je vadné. Které si však už je třeba dohledat 
fyzicky.

Limity tohoto systému, pokud se to takto 
dá říci, jsou bezmála 10000 svítidel.

Centrální bateriový systém 24V - FZLV
Alternativou centrálního bateriového sys-
tému je systém na napětí 24V. Malé napětí 
označované také jako SELV zajišťuje vysokou 
úroveň bezpečnosti, splňuje tím požadavky 
na nouzové osvětlení prostor s velkým rizi-
kem. Takové prostory zmiňuje např. norma 
ČSN 33 2410 pro kina, kde je mimo jiné jed-
ním z požadavků trvalé osvětlení od přícho-
du prvního až do odchodu posledního ná-
vštěvníka. Stejně jako předchozí CBS i tento 
FZLV systém umožňuje provoz v režimu nou-
zovém, trvale svítícím, spínaném i stmíva-
ném. Do systému může být připojeno až 80 
LED svítidel napájených napětím 24V. 

Monitorovací systém  
autonomních svítidel Rubic UNA
Třetí nejjednodušší řešení je monitorova-
cí systém autonomních svítidel Rubic. Ten 
funguje tak, že v budově je řídicí jednotka 
a musí se natáhnout paralelní linka, která 
monitoruje baterie i světla. U systému Rubic 
lze zvolit i bezdrátovou variantu, to je v budo-
vách, kde z nějakých důvodů nelze tu linku 
již dodatečně natáhnout. Centrální jednotka 
tohoto řešení komunikuje s podružnými mo-
duly s IP adresou prostřednictvím sítě LAN 
nebo WiFi. Výhodou tohoto sytému je m.j. 
i to, že kabely nemusí mít požární odolnost, 
protože nezajišťují funkčnost těch svítidel, 
nýbrž jen monitoring.

Aplikace Smart Visio
Pro kontrolu a správu všech systémů nou-
zového osvětlení – Rubic, CBS a FZLV vyvi-
nula firma AWEX software Smart Visio. Tato 
aplikace pro vizualizaci a správu systémů 
umožňuje správu a kontrolu jednotlivých sví-
tidel, celých systémů včetně jejich kombinací 
z jednoho místa prostřednictvím standardu 
LAN. Díky tomu může být správa více budov 
efektivní a časově úsporná. Provozovatel tak 
může vzdáleně dozorovat i více svých budov 
ve světě. Software Smart Visio je koncipován 
pro použití v nákupních centrech, kancelář-
ských budovách, nemocnicích apod.
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Nouzové osvětlení budov musí být především funkční. Jde o záležitost v praxi často 
opomíjenou a podceňovanou, přitom použití nouzového osvětlení v budovách ja-
kožto prostředku k záchraně a evakuaci osob je definováno zákonem č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Obecně lze 
říci, že nutnost použití nouzového osvětlení je ve všech veřejně přístupných objek-
tech, jeho rozsah je pak podrobně zpracován projektantem v požárně bezpečnost-
ním řešení stavby (PBŘ). Na provozovatele budovy jsou vyhláškou kladeny po-
žadavky týkající se jeho údržby, neboť se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. 
Kontrolu plnění těchto povinností provádí Státní požární dozor.
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Realizace Awex – reference
Společnost DNA CE, s. r. o., která na našem trhu aktivně nabízí svým zákazníkům kompletní do-
dávky centrálních systémů nouzového osvětlení z produkce firmy Awex Kraków, má už za sebou 
spoustu velkých projektů. Jako nejvýznamnější poslední doby je možné jmenovat instalaci v Ná-
rodním muzeu, které bude znovu otevřené u příležitosti 100. výročí založení republiky. Realizuje 
i nejnáročnější požadavky na nouzové osvětlení budov, kde zúročuje i bohaté zkušenosti v oboru 
světelné techniky a řídicích systémů v podobě technického oddělení, které je vždy k dispozici pro 
návrh, poradenství, nastavení a servis dodávaných výrobků. Z velkých realizací lze jmenovat VŠE 
Praha, Nádraží Karlovy Vary, ZŠ Praha – Braník, Univerzitu Palackého Olomouc, BB Centrum budovu 
A, Magneton Kroměříž, DC Jirny, O2 malou arénu, Elektrárnu Mělník nebo nové sídlo JHV Enginee-
ring na obrázku. Společnost JHV Engineering získala cenu Technologický podnikatel roku 2017.


