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SafeRoute - Systémy chráněných únikových cest

Chapter 1 - Úvod



Záchrana životů – ochrana hodnot

Dveře v únikových a záchranných cestách jsou
obrovskou výzvou z hlediska bezpečnosti, protože musí
splňovat protichůdné požadavky: na jedné straně
chránit lidský život a na straně druhé zabezpečit
majetek. Stavební předpisy vyžadují v únikových
cestách snadné otevírání dveří zevnitř bez vnějších
pomůcek. Pojišťovny, policie i operátoři přitom požadují
co nejbezpečnější zajištění proti neoprávněnému
vniknutí. SafeRoute je modulární bezpečnostní systém
pro záchranné a únikové cesty, který systémově
kombinuje tyto protichůdné požadavky.
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SafeRoute - Systémy chráněných únikových cest

Chapter 2 – Funkce a charakteristiky



Funkce a charakteristiky
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Požadavky na dveře v únikových cestách jsou různorodé. SafeRoute nabízí komplexní funkce a možnosti pro zabezpečení 
únikových cest a zároveň flexibilní a modulární design:Rozsah použití sahá od jednoduchého dodatečného vybavení dveří 
přes bezpečné dveře únikových cest až po instalaci komplexních systémů únikových cest s centrálním monitorováním a 
ovládáním pomocí softwaru pro správu dveří nebo ovládání z panelu. 

Plánování, montáž a uvedení do provozu 
– pohodlné a bezpečné
Systém SafeRoute byl navržen s ohledem 
na snadné plánování a uvedení do 
provozu. Rozsah funkcí každého systému 
SafeRoute lze definovat individuálně 
pomocí zvolené licenční karty, přičemž 
hardware zůstává do značné míry 
identický a lze jej tedy velmi efektivně 
plánovat. Všechny systémové 
komponenty jsou připojeny ke 4vodičové 
sběrnici DCW® v libovolném pořadí. 
Zprovoznění systému s 
nakonfigurovanými parametry je 
dostačující pro mnoho požadavků. 
Zobrazení stavu pomocí světelného 
kroužku podporuje zprovoznění a také 
usnadňuje obsluhu a servis, protože 
všechny stavy systému jsou 
zobrazovány diferencovaně. Další 
individualizace lze snadno provést 
pomocí softwaru pro správu dveří TMS 
Soft®. 

Kontrolované otevření v případě 
poplachu
V případě poplachu nebo nebezpečí se 
pomocí nouzového tlačítka nebo 
externího poplachového systému (např. 
kouřový hlásič) je alarm signalizován 
opticky a akusticky a v případě potřeby 
může být také předán do nadřízeného 
systému řízení budovy. Kromě toho jsou 
všechny nové funkce únikových dveří 
součástí SafeRoute EN 13637, například 
automatický reset alarmu, pokud nebyly 
únikové dveře otevřeny po stisknutí 
nouzového tlačítka (jinak se potvrzení 
provede na místě pomocí klíčového 
spínače). Je také možná časová 
prodleva mezi stisknutím nouzového 
tlačítka a uvolněním dveří (je třeba 
dodržovat předpisy specifické pro danou 
zemi). 

Bezpečně uzamčeno
Po autorizovaném přístupu systémy 
SafeRoute automaticky uzamknou dveře 
únikové cesty. Pokud opětovné zamknutí 
není možné, sledování otevřených dveří 
ohlásí alarm. 
• Všechny komponenty systému     

SafeRoute jsou monitorovány proti   
manipulaci a sabotáži – až po kabel 
sběrnice DCW® mezi komponenty.

• Všechny události jsou monitorovány v 
reálném čase a v případě potřeby 
mohou být předány externím 
bezpečnostním systémům.

• Ve spojení se samozamykacími
panikovými zámky se automaticky 
zřizuje zámek související s pojištěním –
pro zvýšenou ochranu proti vloupání 
také u vícebodových zamykacích 
systémů až do RC4 (v závislosti na 
konstrukci dveří).



Systém SafeRoute – uvolňuje dveře v případě nebezpečí
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Systém SafeRoute monitoruje a ovládá zamykání dveří záchranných a únikových cest dle směrnic a norem EltVTR a EN 
13637. V případě nebezpečí nebo závady se dveře odemknou, ale při každodenním používání zůstanou zamčené. 

Únikové dveře v běžném provozu (vstup směrem z venku dovnitř nebo autorizovaný odchod) 
Dveře jsou zamčené. Autorizovaný vstup se obvykle provádí pomocí klíčového spínače nebo čteček na místě. V závislosti na individuálních 
požadavcích je možné také použití PIN kódů, řízení přístupu na místě nebo integrované hodiny reálného času. Stav dveří je nepřetržitě monitorován 
a zobrazován prostřednictvím integrovaného světelného kroužku. V případě speciálních akcí, např. v případě pokusu o sabotáž se spustí jasná 
optická zpráva a další akustický alarm.

Únikové dveře v případě poplachu/nebezpečí (odchod ve směru úniku)
Dveře jsou zamčené. V případě poplachu nebo nebezpečí je uvolnění provedeno pomocí nouzového tlačítka nebo externího poplachového systému 
(např. EPS) Současně se spustí akustický a vizuální alarm. Každý systém SafeRoute lze individuálně přizpůsobit místním požadavkům, např. 
prostřednictvím zpožděného uvolnění dveří v případě poplachu a/nebo automatického resetování poplachu, pokud nebyly únikové dveře otevřeny 
(je třeba dodržovat předpisy specifické pro danou zemi). 

Světelný kroužek pro indikaci provozního stavu
Světelný kroužek na nouzovém tlačítku poskytuje pomocí různých kombinací světelných signálů informace o aktuálním stavu dveří a případných 
událostech v systému SafeRoute, např. pro autorizovaný a neoprávněný přístup nebo pokusy o přístup a jako vizuální podpora provozu a údržby.

Modulární rozšíření
Rozsah funkcí systému SafeRoute lze individuálně rozšířit o aplikace a další systémové komponenty, např. pro použití jako vícedveřový ovládací 
panel a pro připojení na vyšší úroveň technologie řízení budov. 



Systém SafeRoute – indikace provozního stavu
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01 Normální operace

Dveře jsou zamčené
kroužek svítí červeně



Systém SafeRoute – indikace provozního stavu
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02 Normální operace

Dveře jsou odemčené, 
osvětlený kroužek svítí 
zeleně, dveře lze otevřít 

03 Alarm

Dveře se uvolní, osvětlený 
kroužek se rozsvítí zeleně a 
bliká žlutě, dveře lze otevřít 

04 Sabotážní hlášení

Světelný kroužek svítí 
červeně a bliká žlutě 
dveře nelze otevřít, 
sabotážní hlášení při 
uzamčení systému 
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Chapter 3 – Komponenty



Systém SafeRoute – komponenty
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Základní součásti SafeRoute systémů jsou přídavný dveřní zámek (STV), řídicí jednotka SafeRoute
(SCU) s licenční kartou SafeRoute (SLI) a s nouzovým tlačítkem s připojeným klíčovým spínačem (ST). 
S přídavnými komponenty lze systém SafeRoute upravovat a rozšiřovat.

SCU – řídící a monitorovací centrum s integrovaným nouzovým tlačítkem

SafeRoute Control Unit SCU se prostřednictvím vložené licenční karty a připojeného klíčového spínače 
stává řídícím a monitorovacím centrem (master). Každý SCU má vstup pro připojení poplachové 
ústředny GMA a/nebo ústředny požární signalizace BMA nebo detektoru kouře pro nouzové 
odblokování. Externí senzory/aktory bez rozhraní sběrnice DCW® lze integrovat prostřednictvím dalších 
vstupů a výstupů. Volitelné komponenty dormakaba DCW® podle potřeby rozšiřují funkčnost systému 
SafeRoute. Bez licenční karty funguje totožné SCU jako dodatečné nouzové tlačítko (slave), např. pro 
obousměrné únikové cesty.



Systém SafeRoute – komponenty

12

SafeRoute

Komponenty jednoduše připojte ke sběrnici DCW®

V inteligentní síti přes sběrnici DCW® (Dormakaba Connect and Work) se připojené komponenty 
vzájemně rozpoznávají a jsou současně centrálně napájeny. K jedné řídicí jednotce SCU lze připojit až 
4 dveřní zámky (master) . Navíc je možné připojit 4 podobné komponenty DCW® (např. až 4 nouzová 
tlačítka a 4 klíčové spínače). Všechny komponenty jsou propojeny v libovolné topologii čtyřvodičovým
kabelem, přičemž napájení může probíhat v libovolném místě systémové sběrnice. Maximální délka 
sběrnice je 300 m. Při maximálním využití délky kabelu je možné vícenásobné napájení.



Systém SafeRoute – STL-G dveřní terminál
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Dveřní terminál STL-G se skládá z komponent SCU-TL,  nouzového tlačítka a klíčového 
spínače v pouzdře pro povrchovou montáž. V kombinaci s přídavným zámkem splňuje 
dveřní terminál STL-G požadavky norem EN 13637 a EltVTR.

S licenční kartou se SCU-TL stává řídicím a monitorovacím centrem (master). Bez licenční 
karty lze dveřní terminál STL-G použít jako další dveřní terminál pro dveře únikové cesty v síti 
jako "slave".

Vybavení a funkce

• Ochranný kryt terminálu vyrobený z lakovaného lesklého kovu s plastovým předním 
panelem z odolného ABS V0

• Podsvětlené nouzové tlačítko
• 8-segmentový osvětlený kroužek jako indikátor stavu
• Integrovaný alarm
• Klíčový spínač pro zamykání a odemykání s prostorem pro profilovou půlvložku.
• K dispozici s integrovanou napájecí jednotkou

Rozsah funkcí v závislosti na zvolené licenční kartě a případně dalších aplikacích - funkce lze 
libovolně parametrizovat pomocí softwaru TMS Soft® (od licenční karty SLI Basic).



Systém SafeRoute – STL-G dveřní terminál
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Systém SafeRoute – SCU-UP
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SCU-UP řídící jednotka s nouzovým tlačítkem určená pro instalaci do krabice pod omítku -
vždy se používá s klíčovým spínačem (např. analogový klíčový spínač ST 55). V kombinaci s 
přídavným zámkem splňuje SCU-UP požadavky normy EN 13637 nebo EltVTR.

S licenční kartou se SCU-UP stává řídicím a monitorovacím centrem (master). Bez licenční 
karty lze dveřní terminál SCU-UP použít jako další nouzové tlačítko pro dveře únikové cesty v 
síti jako "slave".

Vybavení a funkce

• Osvětlené nouzové tlačítko
• Integrovaný 8mi segmentový osvětlený kroužek jako indikátor stavu
• Integrovaný sabotážní spínač
• Integrovaná poplašná siréna
• Vstupy: až 4 integrované
• Výstupy: 2 integrované 
• Rozsah funkcí závisí na zvolené licenci a aplikační kartě.
• Jednoduché zapojení a bezpečný provoz díky sběrnicové technologii DCW®

Rozsah funkcí v závislosti na zvolené licenční kartě a případně dalších aplikacích - funkce lze 
libovolně parametrizovat pomocí softwaru TMS Soft® (od licenční karty SLI Basic).



Systém SafeRoute – SCU-UP - komponenty
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SCU-UP řídící jednotka s nouzovým tlačítkem určená pro instalaci do krabice pod omítku - vždy se používá s klíčovým 
spínačem (např. analogový klíčový spínač ST 55). V kombinaci s přídavným zámkem splňuje SCU-UP požadavky normy EN 
13637 nebo EltVTR.

S licenční kartou se SCU-TL stává řídicím a monitorovacím centrem (master). Bez licenční karty lze dveřní terminál STL-G použít 
jako další nouzové tlačítko pro dveře únikové cesty v síti jako "slave".



Systém SafeRoute – přídavné zámky STV 1xx / 2xx
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Elektromechanické (STV 1xx) / elektromagnetické (STV 2xx) zamykání dveří s technologií sběrnice DCW®, schváleno podle 
EltVTR. Odpovídá požadavkům EN 13637. Připojení výhradně k SafeRoute SCU přes systémovou sběrnici DCW®.

Se sabotážními a dveřními kontakty a integrovaným, nuceně řízeným sledováním aktivního/neaktivního stavu. Kovové pouzdro 
odolné proti korozi a neoprávněné manipulaci, lakované. Magnet u elektromagnetického zámku STV 2xx s kardanovým 
zavěšením a trojrozměrnou nastavitelností. Dodávka včetně držáku, sady opěrných desek a sáčku na šrouby. Uzamykací síla 
podle EltVTR a EN 13637 třída 3 s odemykáním nezávislým na zatížení, bez zaseknutí.



Systém SafeRoute – analogové elektromechanické 
zajištění TV 550
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Elektromechanický zámek dveří (princip uzavřeného obvodu – princip klidového proudu) pro skrytou instalaci do rámu. 
Připojení k jednotce SCU výhradně prostřednictvím daptéru STV-A. Bezsvorkové a okamžité otevírání. Maximální uzamykací 
síla je v souladu s EltVTR a EN 13637 třídy 3.

- Integrované sledování "TV aktivní/neaktivní" a „dveře otevřené/zavřené“
- Všechny varianty s nastavitelnou západkou
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Chapter 4 – Licenční a aplikační
karty



SafeRoute – licenční karty
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Funkci únikových cest lze snadno nastavit pomocí předem nakonfigurovaných licenčních karet SLI a aplikačních karet SLI-A. 
Vybraná karta je vložena do SCU a určuje rozsah funkcí systému SafeRoute. Pokud se za provozu mění požadavky na 
rozsah funkcí systému, je možné přizpůsobení parametrizací nebo volbou vyšší licenční úrovně či doplňkové aplikace a není 
proto nutné vyměňovat nainstalovaný hardware.

V současné době existují licenční karty ve čtyřech licenčních úrovních: SLI Mini (lososová), SLI Basic (žlutá), SLI Standard 
(bílá) a SLI Premium (zelená). Licenční karty zůstávají během provozu v řídicí jednotce SafeRoute (SCU). S vloženou licenční 
kartou se SCU stává řídicím a monitorovacím centrem (master) s možností použití dalších SCU (slave). Pro zřízení 
jednoduchých únikových dveří stačí licenční karta SLI Mini.
Aplikační karty SLI-A nabízejí další flexibilitu. Lze je použít k opětovnému načtení speciálních funkcí: např. logických funkcí,
ovládání až 4 soběstačných dveří přes SCU, konfigurace zámkového systému nebo možnost zpožděné aktivace.



SafeRoute – licenční karty
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SLI Mini (červená)
Licenční karta SLI Mini stačí k nastavení 
jednoduchých dveří únikové cesty s trvale 
nastavenými parametry.

• Uvolnění pomocí nouzového tlačítka a 
poplašného systému (analogový vstupní 
signál, např. detektor kouře atd.)

• Autorizovaný přístup pomocí klíčového 
spínače krátkodobé odblokování a trvalé 
odblokovánís akustickým potvrzením při 
aktivaci trvalého odemknutí.

• Automatické opětovné zamknutí po 
krátkodobém odemknutí

• Automatická reaktivace po výpadku 
napájení

•Obnovení odemykání klíčem/ nouzovým 
tlačítkem

• Monitorování otevření dveří s 
předpoplachem/hlavním poplachem, 
pokud nejsou dveře znovu uzamčeny

• Monitorování sabotáže
• Alarm údržby (pokud je údržba 11 měsíců 

po uvedení do provozu neprovedena)
• Možnost přístupu zvenčí, např. 

prostřednictvím systému kontroly přístupu 
na místě.

SLI Basic (žlutá)
S licenční kartou SLI Basic lze únikové dveře 
doplnit o bezpečnostní a komfortní funkce. 
Licenční karta SLI Basic má stejný rozsah funkcí 
jako SLI Mini a navíc nabízí tyto funkce:

• Volně programovatelné vstupy a výstupy 
• Volně programovatelné funkce vnitřního  

klíčového spínače
• Nastavení jasu osvětleného kroužku
• Síťové připojení přes LON a LAN (s volitelným   

adaptérem LON nebo LAN)
• Vizualizace, ovládání a parametrizace 

prostřednictvím softwaru TMS Soft
• Možnost rozšíření funkcí pomocí aplikačních 

karet: Aplikace více dveří pro zabezpečení až 
4 nezávislých, samostatně ovladatelných 
dveří pouze jednou řídicí jednotkou (master).

• Volně programovatelné funkce vnitřního 
klíčového spínače

• Nastavení jasu osvětleného kroužku



SafeRoute – licenční karty
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SLI Standard (bílá)
S licenční kartou SLI Standard je k dispozici plná 
parametrizace všech funkcí jednotky SCU. Kromě 
toho je možné používat všechny hardwarové 
komponenty DCW® včetně I/O modulů.

• Krátkodobé a dlouhodobé odemknutí s 
možností nastavení doby opětovného 
zamknutí

- trvalé odemknutí
- Provozní doba pro spuštění typu 

odblokování dlouhodobé a trvalé     
odblokování parametrizovatelné

• Kombinovaná funkce pro krátkodobé, 
dlouhodobé a nepřetržité odemykání s 
volitelnou deaktivací typu odemykání.

• Parametrizovatelné monitorování otevření  
dveří 

• Parametrizovatelný alarm údržby
• Správa alarmů
• Nastavení frekvence blikání na světelném 

kroužku
• Integrované hodiny reálného času jako 

přepínač sezónního času 
• Paměť historie s časovým razítkem
• Další rozšíření funkcí je možné také u všech 

sousedních aplikačních karet:

SLI Premium (zelená)
S licenční kartou SLI Premium jsou k dispozici 
všechny funkce a možnosti ovládání jednotky SCU
Licenční karta SLI Premium má stejný rozsah funkcí 
jako SLI Standard a navíc nabízí tyto funkce:

• Ovládání více dveří nebo blokování: s 
jednou jednotkou SCU jako nadřazenou 
jednotkou lze ovládat a monitorovat až 4 
dveře nezávisle nebo v závislosti na sobě. 

• Logické funkce pro implementaci složitých 
ovládacích prvků. Všechny analogové 
vstupy a výstupy a také většinu účastníků 
sběrnice DCW® lze propojit.

• Časově zpožděné uvolnění T1
norma EN 3637 umožňuje zpožděné 
uvolnění po stisknutí nouzového tlačítka. 
Blokovací prvek se neuvolní okamžitě, ale 
zůstane zablokovaný po dobu t1. 
Během doby zpoždění je alarm již aktivní. 
Zpoždění se zobrazuje v integrovaném 
osvětleném kroužku jednotky 



SafeRoute – aplikační karty
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SLI-A pro ovládání více dveří

Umožňuje nastavení systému až 
čtyř soběstačných dveří pouze s 
jednou hlavní licencí SLI. 
Maximální počet dveří, které lze 
vybavit, závisí na konstrukčních 
podmínkách a konfiguraci 
systému. 

Použitelná od SLI Standard

SLI-A ovládání více zámků

S SCU jako hlavní jednotkou lze 
ovládat a monitorovat až čtyři 
dveře jako síť zámků. Připojení se 
provádí přes sběrnici DCW®. 
Poznámka: aplikace zahrnuje 
všechny funkce aplikace pro 
ovládání více dveří

Použitelná od SLI Standard

SLI-A logické funkce

Pomocí logických funkcí lze 
implementovat komplexní řídicí 
požadavky. Všechny analogové 
vstupy a výstupy a také většinu 
komponentů sběrnice DCW® lze 
vzájemně propojit, např. přes 
logiku AND, logiku NAND atd.

Použitelná od SLI Standard

SLI-A časová prodleva t1

Umožňuje uvolnění zpožděné až o 
15 sekund (zpoždění t1 podle EN 
13637). Požadovaná identifikace 
a indikace stavu časově 
zpožděného systému může být 
např. přes osvětlenou značku 
únikové cesty SES-UP.

Použitelná od SLI Standard
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SafeRoute - Systémy chráněných únikových cest

Chapter 5 – příklady
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Nastavení jednoduchých dveří jako zabezpečených únikových dveří podle EN 13637 nebo EltVTR

Komponenty

01 Dveřní terminál STL-G NT jako ovládání a monitorovací centrum s SCU-TL (master), 
napájecím zdrojem, nouzovým tlačítkem, klíčovým spínačem a licenční kartou SLI Mini

02 Dveřní zámek (např. STV 1xx)

03 Připojení komponent přes DCW®-Bus (Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm)

• V normálním provozu jsou dveře zavřené a zamknuté a lze je dočasně nebo 
trvale odemknout pomocí klíčového spínače.

• Pokud se dveře po autorizovaném přístupu znovu zavřou, automaticky se 
uzamknou.

• Pokud dveře zůstanou otevřené i po autorizovaném přístupu, spustí se 
předpoplach po 30 sekundách a hlavní poplach po dalších 60 sekundách.

• V případě nebezpečí se dveře otevřou stisknutím nouzového tlačítka nebo 
připojeným poplašným systémem, např. aktivace požárním poplachem. Navíc se 
spustí alarm.

Funkce



SafeRoute u automatických dveří
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Požadavek: Vybudování zabezpečené únikové cesty se 2 automatickými dveřmi podle EN 13637 nebo EltVTR.

Komponenty

01   Dveřní terminál STL-G jako řídící a monitorovací centrála s SCU-TL (Master), nouzové 
tlačítko, klíčový spínač, SLI Standard a aplikační kartou SLI-A pro řízení zamykání

02   Dveřní zámek (např. STV 1xx)
03   Dveřní pohon, např. ED 100 nebo ED 250 s bezpečnostními senzory
04 Panikový motorový zámek, např SVP 2xxx DCW®

• V normálním provozu jsou dveře zavřené a zamknuté a lze je dočasně nebo 
trvale odemknout pomocí klíčového spínače. (Dobu odemčení lze nastavit)

• Pokud se dveře po autorizovaném přístupu znovu zavřou, automaticky se 
uzamknou.

• Pokud dveře zůstanou otevřené i po autorizovaném přístupu, spustí se 
předpoplach po 30 sekundách a hlavní poplach po dalších 60 sekundách.

• V případě nebezpečí se dveře otevřou stisknutím nouzového tlačítka nebo 
připojeným poplašným systémem, např. aktivace požárním poplachem. Navíc se 
spustí alarm.

• Ovládání přístupu pomocí čtečky, klávesnice nebo klíče.

Funkce
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