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CPD Projekt pro odborníky v oboru EPS/SHZ/PAVA - UK 

Ve Velké Británii byl založen CPD (Continuing professional development) – to je projekt, který má 
sloužit nejen projektantům a profesionálům v oboru elektrické požární signalizace, ale i pro kohokoliv 
kdo by měl zájem se vzdělávat v projektování, instalaci, zkoušení a údržbě systémů EPS. Cílem je 
předat co nejvíce rad, zkušeností a tipů k jednotlivým oblastem této problematiky všem účastníkům 
projektu. 

Účastníci, kteří absolvují jednotlivé kurzy, zjistí, jaké jsou úskalí systémů EPS, např. při návrzích 
akustické signalizace - seminář The Fire?What Fire! (pozn. příspěvek z minulého týdne).  

Kromě toho si účastníci odnesou také cenné rady, výpočetní programy a doporučení. To všechno 
proto, aby pro ně bylo co nejjednodušší dostát národním normám (BS) a předpisům. 

Kevin Cooper, jeden z lektorů projektu a CPD, o projektu říká: 

„Věříme, že všichni, kteří se zabývají systémy EPS a SHZ, tedy systémy primárně ochraňujícími lidské 
životy, by měli mít určitou úroveň znalostí a dodržovat vysoký standart poskytovaných služeb. 

V současné době již proběhlo 9 CPD vzdělávacích kurzů, jen namátkou: 

The Fire!What FIre?  - Kurz zabývající se akustickou a optickou signalizací. Vhodný pro projektanty. 

Playing with Fire  – Pohled na dnešní trh s EPS a rozbor proč některé prvky nesplňují normy (BS). 

Watching the Detectors  – Výběr, rozmisťování a použití hlásičů EPS v různých typech budov. 

 

Ukázka z The Fire! What Fire? Seminá ře: 

Top 5 tip ů Kevina Coopera: 

1.  Nemíchejte sirény a požární zvony 

2.  Pokaždé, když zdvojnásobíte vzdálenost sirén, ztrácíte 3dBa hlasitosti  

3.  Zvuk, který prochází přes požární dveře, je při každém průchodu ztlumen o 30dBA, při průchodu 
zvuku přes normální dveře je útlum na každých dveřích 20dBA. 

4.  V Hotelech a jiných ubytovacích zařízeních by úroveň hlasitosti měla dosáhnout u hlavy postele 
hodnoty 75dBA.  

5. Pokud nedosáhnete požadovaných hodnot hlasitosti – nezoufejte! Může zde být i zcela jednoduché 
vysvětlení, jakým je např. nastavení hlasitosti na sirénách 

 


