Obsluhování technických bezpečnostních systémů

1.

K technickým bezpečnostním systémům patří …
a) poplachový zabezpečovací systém, kamerový systém, systém kontroly vstupu a
elektrická požární signalizace
b) elektronická zabezpečovací signalizace, pes, evakuační rozhlas
c) siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí systém

2.

Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je …
a) detekce podezřelých osob
b) detekce narušení zastřeženého prostoru
c) vyhlášení požárního poplachu

3.

Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …
a) hašení požáru
b) detekce požáru
c) spuštění podnikového rozhlasu

4.

Bezpečnostní mechanické zábrany jsou prostředkem …
a) k zamezení průniku vody do jiných prostorů
b) k zamezení nebo omezení vstupu osob nebo vjezdu vozidel, která nemají vstupní
nebo vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru nebo k usměrnění jejich pohybu
c) nouzovému zastavení jedoucího vozidla

5.

Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany resp. do
dohledového a poplachového centra …
a) zabezpečuje ochranu proti požáru
b) zabezpečuje koordinaci se složkami MV ČR
c) přenáší poplachový signál vyžadující odezvu na dispečerské pracoviště

6.

Kamerové systémy instalované ve střeženém objektu slouží …
a) k vizuálnímu sledování a záznamu situace v protějším činžovním domě
b) k automatickému spuštění hasicího zařízení
c) k dálkovému vizuálnímu sledování zadaného prostoru a případnému záznamu
obrazu z tohoto prostoru

7.

Systém kontroly vstupu …
a) zabezpečuje ochranu proti požáru
b) minimalizuje riziko neoprávněného vstupu do zabezpečeného prostoru
c) zabezpečuje uzavření vjezdové brány po ukončení pracovní doby

8.

Bezpečnostní folie na oknech …
a) zabrání průniku pachatele
b) ztíží průnik při manuálním útoku pachatele
c) zabrání průstřelu

9.

Bezpečnostní dveřní kování …
a) nelze zvenku demontovat a vložka z něj nevyčnívá
b) je plně odolné proti odvrtání, rozřezání nebo rozlomení
c) nelze k němu zhotovit náhradní klíč

10. Panikové kování v nouzových východech anebo na evakuačních cestách z budovy …
a) umožňuje otevírat dveře jen z vnitřní strany a umožňuje rychlé opuštění budovy
při mimořádné situaci
b) zabraňuje panice při požáru budovy
c) je instalováno na všech východech z velkých budov

