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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5, 00‐950 Warszawa 

1.2 Pełnomocnik Inwestora 

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. 

Plac Defilad 1, 00‐901 Warszawa 

1.3 Dane ewidencyjne 

Województwo: mazowieckie, Miasto: Warszawa (00‐901), Plac Defilad 1, dz. nr ewid. 24/35 obręb 5‐

03‐09. 

1.4 Jednostka projektowa 

EMGIEprojekt Sp. z o.o., 

25‐415 Kielce, ul. Górna 20. 

1.5 Przedmiot opracowania 

Dostosowanie  strefy  "B"  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  Warszawie  do  zgodności  z  obowiązującymi 

przepisami ochrony przeciwpożarowej. Strefa "B"  jest  jedną z ośmiu stref  (części), na które zgodnie 

z przyjętą  koncepcją,  zaakceptowaną  przez  Komendę  Wojewódzką  Państwowej  Straży  Pożarnej 

w Warszawie, podzielono budynek Pałacu Kultury i Nauki. 

1.6 Podstawa opracowania 

 Umowa  Nr  TP  269/10/2016  zawarta  8  kwietnia  2016  r. w Warszawie  pomiędzy Miastem 

Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Pałacu Kultury  i Nauki Sp. z o.o., Plac 

Defilad 1, 00‐901 Warszawa, a EMGIEprojekt Sp. z o.o., ul. Górna 20, 25‐415 Kielce. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do ww. Umowy. 

 "Ekspertyza  techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej   dla części "B" Pałacu Kultury  i 

Nauki w Warszawie"  opracowana  przez mgr  inż. Mariana Noculę  oraz mgr  inż. Antoniego 

Celeja  z  listopada  2011  r.,  oraz  wydane  na  jej  podstawie  postanowienie Mazowieckiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  z dnia 18 kwietnia 

2012 roku wraz ze sprostowaniem w postaci postanowienia z 8 października 2012 roku. 

 "Aneks do ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla części "B" Pałacu 

Kultury i Nauki w Warszawie" opracowany przez mgr inż. Tadeusza Walendę i mgr inż. Pawła 

Jabłońskiego  oraz wydane  na  jego  podstawie  postanowienie Mazowieckiego  Komendanta 
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Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (nr WZ.5595.462.1.2016 z dnia 16 

listopada 2016 r)   

 Dodatkowe uzgodnienia projektowe dokonane z Inwestorem. 

 obowiązujące w Polsce regulacje prawne, a w szczególności: 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 07  lipca 1994  roku  ‐ Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 89 z 1994  r., poz. 414 

z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.  kwietnia  2002  roku  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 7  czerwca 2010  r. 

w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych 

i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

o rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r. 

w sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę  oraz  dróg  pożarowych  (Dz. U. Nr 

124 z 2009 r., poz. 1030), 

o rozporządzenie   Ministra    Pracy    i    Polityki    Socjalnej    z    dn.    26   września    1997    r.  

w sprawie ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., 

poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 

1.7 Zakres opracowania branżowego 

W zakresie niniejszego opracowania branżowego znajdują się następujące zagadnienia:  

 wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

 wykonanie  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  DSO  zapewniającego  nadawanie 

komunikatów głosowych do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi, 

 wykonanie  systemu  sygnalizacji  pożarowej  SSP  posiadającego  funkcję  sterowania 

oddymianiem klatek schodowych Nr1, Nr4 i Nr5, kurtynami dymowymi nad holem głównym, 

kurtyną przeciwpożarową znajdującą się pomiędzy strefą "B" i "A" oraz drzwiami pożarowymi 

z funkcją stałego otwarcia,  

 zapewnienie  natężenia  oświetlenia  ewakuacyjnego  3  lx  na  drogach  ewakuacyjnych 

oświetlanych światłem sztucznym, 
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 zastosowanie w obiekcie podświetlanych znaków ewakuacyjnych. 

1.8 Przeznaczenie budynku 

W  obrębie  przedmiotowej  strefy  "B"  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  chwili  obecnej  znajdują  się  i  po 

projektowanym  remoncie  również  znajdą  lokalizację  pomieszczenia  sal  kinowych,  sal 

wystawienniczych,  sal  posiedzeń,  pomieszczenia  administracyjno‐biurowe,  socjalne,  higieniczno‐

sanitarne, magazynowe oraz pomieszczenia technicznej obsługi budynku. 

2 ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

2.1 Oświetlenie awaryjne  

Projektuje  się  wykonać  poprzez  zastosowanie  wydzielonych  opraw  typu  LED  oraz  opraw 

kierunkowych  ze  źródłami  LED  w  układzie  centralnej  baterii  (CB).  Każda  oprawa  oświetlenia 

awaryjnego będzie  zasilana  centralnie  ze  źródła w CB o  czasie działania min.  t=1godz. oraz będzie 

posiadała indywidualny adres do centralnego monitorowana przez układ CB.  

W  obiekcie  zaprojektowano  oświetlenie  awaryjne  i  ewakuacyjne  w  oparciu  o  system  centralnej 

baterii CBS o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 1h. Projektuje się oprawy awaryjne wyposażone 

w moduły adresowe, sterowane  i nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami 

awaryjnymi  ma  się  odbywać  po  przewodach  zasilających.  Wymaga  się  zastosowania  technologii 

umożliwiającej mieszany  tryb pracy opraw na  jednym obwodzie  (na  jasno, na  ciemno  i  sterowane 

łącznikiem).  Programowanie  trybu  pracy  poszczególnych  opraw  ma  się  odbywać  poprzez  menu 

sterownika  lub  oprogramowanie wizualizacyjne.  Ze względu  na  sposób  zarządzania  obiektem  nie 

dopuszcza się stosowania modułów adresowych z ręcznym przełącznikiem trybu pracy. System CBS 

umożliwia  dowolną  konfigurację  całego  systemu  oświetlenia  awaryjnego  a  dzięki  stykom 

beznapięciowym komunikację z systemem BMS budynku. Od systemu centralnej baterii wymaga się 

również  komunikacji  z  pozostałymi  urządzeniami  na  obiekcie  po  protokołach  BACnet  oraz  LON. 

Mikroprocesorowy moduł  sterujący CM‐NET  kontroluje   funkcje:   ładowania baterii akumulatorów, 

ochrony  przed  głębokim  rozładowaniem,  stanu  izolacji  obwodów  końcowych,  przełączenie  pracy 

sieć/bateria,  stanu  czujników  kontroli  faz,  sygnału  wysterowania  obwodu  za  pomocą  łączników, 

testowania  systemu,  informowania  o  awariach  w  systemie,  monitorowania  podstacji  oraz 

programowania  opóźnienia  wyłączenia  zasilania  awaryjnego.  Ładowarka  systemu  zapewnia 

ładowanie  baterii w  oparciu  o  charakterystykę UI  z  kompensacją  temperaturową  zgodną  z  PN‐EN 

50171. Ładowarka wyposażona jest w wewnętrzny moduł aktywnego PFC zapewniając współczynnik 

mocy bliski jeden. Ze względu na oczekiwaną energooszczędność systemu oraz optymalną żywotność 

baterii akumulatorów wymaga się zastosowania ładowarki o powyższych parametrach.   Do zasilania 

szaf  CB  zastosowano  akumulatory  kwasowo  ołowiowe  z  rekombinacją  gazów  typu  VRLA,  o  
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projektowanej żywotności 10  lat – zgodnie z PN‐EN 50171. Parametry pracy zestawu akumulatorów 

muszą być zgodne z kartą materiałową ze  szczególnym uwzględnieniem temperatury pracy  (20°C z 

tolerancją  +/‐5°C).  Podczas  normalnej  pracy  system  kontroluje  stan  naładowania  baterii  i w  razie 

potrzeby  je  doładowuje.  Oprócz  funkcji  programowania  i  konfiguracji  systemu,  system  centralnej 

baterii  musi  automatycznie  wykonywać  wszystkie  testy  funkcjonalne  systemu,  a  ich  wyniki 

przechowywać  w  pamięci  trwałej. Wyniki  te mogą  być  skopiowane  na  kartę  SD  w  formie  pliku 

tekstowego,  wydrukowane  na  dowolnej  drukarce  i  wpięte  do  dziennika  zdarzeń  obiektu.  Do 

projektowanego  systemu  CBS  należy  podłączyć  sieć  LAN,  co  umożliwi  podgląd  aktualnego  stanu 

systemu  oświetlenia  awaryjnego  w  budynku  na  dowolnej  przeglądarce  internetowej  za  pomocą 

TCP/IP.  Pełną  konfigurację  systemu  oświetlenia  awaryjnego  zapewnić  ma  oprogramowanie 

wizualizacyjne  SMART  Visio  zainstalowane  na  komputerze  BMS  budynku,  z możliwością  wgrania 

rzutów budynku i wyświetlania na nich rozmieszczonych opraw. Dla wygody użytkownika i instalatora 

sterownik ma być wyposażony w  czytelny wyświetlacz dotykowy  a wszystkie nazwy, opisy wejść  i 

kontrolki mają być opisane w języku polskim. System oświetlenia awaryjnego ma umożliwiać podział 

opraw  na  grupy  z  dowolnie  konfigurowanym  czasem  testowania,  czasem  świecenia  i możliwością 

wyłączania np. opraw z piktogramem w celu oszczędzania energii elektrycznej gdy na obiekcie nikogo 

nie ma.  Z  uwagi  na  charakter  obiektu wymaga  się  również  aby  system  umożliwiał  dla wybranych 

opraw w głównych ciągach komunikacyjnych włączanie trybu pracy nocnej (dozorowej). W tym celu 

system  ma posiadać wbudowany kalendarz i zegar w którym można ustalić daty i godziny testów dla 

poszczególnych  opraw  lub  grup.  Ponadto  system  ma  umożliwiać  dowolną  zwłokę  czasową  po 

powrocie zasilania sieciowego wykorzystywaną w przypadku gdy oświetlenie podstawowe stanowią 

oprawy z metalhalogenkowymi źródłami światła. 

Centralną baterię (CB) należy zabudować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej na parterze. Oprawy 

zasilane  zostaną przewodami 3‐y  żyłowymi  (L+N+PE)  EI30 okrągłymi  lub płaskimi o przekroju min. 

3x2,5mm2 z CB, maksymalna długość obwodu wynosi L=300m.  

Oprawy kierunkowe instalować nad wejściami lub na ścianach, pod sufitem podwieszonym po trasie 

ewakuacji  z budynku w uzgodnieniu  z  Inwestorem. Oprawy oświetlenia awaryjnego montować we 

wskazanych miejscach. Oświetlenie awaryjne musi zapewnić Em=3lx na drodze ewakuacyjnej. 

Całość systemu musi posiadać certyfikat CNBOP. 

Na załączonych rysunkach pokazano lokalizację opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnych. 

Przejścia kabli i przewodów przez stropy wydzielenia pożarowego uszczelnić zachowując założony EI. 

Na kablach przechodzących przez uszczelnienia pożarowe  założyć oznaczniki metalowe po obydwu 

stronach ściany pożarowej. Wszystkie kable wchodzące bądź wychodzące z obiektu poniżej poziomu 
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terenu  prowadzić  w  przepustach  z  rur  ochronnych.  Po  wprowadzeniu  kabli  przepusty  należy 

odpowiednio uszczelnić. 

Całość instalacji wykonywać w koordynacji z pozostałymi branżami. 

2.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (GWP – np. typu Spamel PPOZ IP55 SP22, 230V, żółta 

obudowa  z  szybką,  2xzwierny),  sterujący  cewkami wzrostowymi  rozłączników w  podstacji  KTP5  i 

KTP8, projektuje się przy wejściu głównym do budynku. Od przycisku wyprowadzić HDGs 4x2,5mm2 

na systemie E90. Przewód wprowadzić do RPPOZ zabudowanej w podstacji KTP8. W RPPOZ przewód 

rozszyć na listwie zaciskowej i podłączyć do projektowanych rozłączników izolacyjnych w podstacjach 

KTP5  i KTP8. Użycie przycisku pozbawi napięcia wszystkie obwody zasilające ogólne, nie związane z 

ochroną pożarową budynku. Odłączone  zostaną  również wszystkie kable  i przewody wychodzące  z 

rozdzielnicy  głównej  strefy  „B”  zasilające  urządzenia  i  obiekty  poza  strefą  „B”  nie  posiadające 

obudowy  lub  ochrony  pożarowej  i  mogące  stwarzać  niebezpieczeństwo  porażenia  podczas  akcji 

pożarowej.  W  przypadku  konieczności  zachowania  ich  zasilania  konieczne  będzie  osłonięcie  ich 

odpowiednimi  przegrodami  lub  obudowami  ogniowymi.  Dokładną  lokalizacją  przycisku  ustalić  na 

etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i Rzeczoznawcą ds. ppoż. 

Projektuje  się  zabudowę w  podstacjach  KTP5  i  KTP8  czterech  rozłączników  izolacyjnych  o  prądzie 

In=1000A.  Rozłączniki  zabudować w  istniejących  szafach metalowych  na  szynach  odejściowych  za 

istniejącymi wyłącznikami zasilającymi. Rozłączniki należy wyposażyć w cewki wzrostowe  , na które 

będzie podawane napięcie z PWP. Z przed projektowanych rozłączników w KTP8 należy wyprowadzić 

napięcie do zasilenia projektowanej RPPOZ. Z RPPOZ zasilone zostaną urządzenia ochrony pożarowej 

budynku. Schematy dla całości rozwiązania zostały dołączone do niniejszego opracowania. 

2.3 Zasilanie urządzeń elektrycznych 

Dla  odbiorników  jednofazowych  instalacja  3‐przewodowa,  a  dla  trójfazowych  5‐przewodowa. 

Szczegółowe  rozwiązania  zasilania  poszczególnych  odbiorników  siłowych  wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych i technologicznych uzgodnić i wykonać na etapie wykonawstwa. 

Odbiorniki  technologiczne  zasilić  bezpośrednio,  za  pośrednictwem  rozłączników  remontowych  lub 

gniazd wtykowych  1  i  3‐fazowych  odpowiednio  3  lub  5‐cioma  przewodami,  przy  czym  przewody 

muszą mieć izolację na napięcie 750V. 

Dla urządzeń zasilanych poprzez gniazda wtykowe zastosować gniazda typu przemysłowego. Zgodnie 

z  wytycznymi  Konserwatora  Zabytków  Instalację  należy  prowadzić  podtynkowo.  Podczas 

wykonywania  zasilania  urządzeń  technologicznych  należy  uwzględnić  sposób  zasilania  i 

zabezpieczenia  obwodów  wg  DTR  dostarczonych  wraz  z  urządzeniem  oraz  wytycznymi 
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technologicznymi.  Osprzęt  przyjąć  wg.  wytycznych  Inwestora  w  nawiązaniu  do  wymaganego 

wyposażenia technologicznego i ogólnego dla danego pomieszczenia. 

Zasilanie  układów  wentylacyjnych  wykonać  ze  wskazanej  tablicy  rozdzielczej.  Sterowanie 

wentylatorami  i  układami  wentylacyjnymi  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  automatyki  wentylacji. 

Zasilanie  poszczególnych  elementów  należy  skoordynować  i  uzgodnić  na  budowie  z  wykonawcą 

klimatyzacji  i  wentylacji.  Wszystkie  wentylatory  należy  podłączać  przez  rozłączniki  remontowe 

montowane w pobliżu wentylatora, lub na korpusie wentylatora. 

Dla  odbiorników  służących  ochronie  pożarowej  stosować  kable  i  przewody  PH180 mocowane  na 

systemie  E90.  Przewody  wprowadzać  bezpośrednio  na  zaciski  przyłączeniowe  odbiorników  i 

urządzeń. 

2.4 System sygnalizacji pożarowej  

W  części  strefy  "B"  na  obszarze  "Kinoteki"  funkcjonuje  System  Sygnalizacji  Pożarowej  oparty  o 

urządzenia  Notifier.    System  ten  obejmuje  pomieszczenia  strefy  B,  a  także  część  pomieszczeń 

znajdującą się w chwili obecnej w strefie "A".  

Z uwagi na konieczność wprowadzenia znaczących  zmian w  funkcjonalności  systemu projektuje  się 

wykonanie nowego  systemu  sygnalizacji pożarowej opartego o  technologię  Esser  firmy Honeywell 

jako  wzorzec.  Rozwiązania  zamienne  mogą  być  zastosowane  pod  warunkiem,  że  nie  obniżą 

standardu,  parametrów  technicznych,  funkcjonalności  oraz  walorów  użytkowych.  Rozwiązania 

alternatywne muszą być  równoważne  (nie gorsze)  lub  lepsze w zakresie parametrów  technicznych, 

mechanicznych,  funkcjonalnych  dla  całego  systemu  oraz  poszczególnych  komponentów  systemu 

wraz z wyposażeniem.  

Dopuszcza  się  rozbudowę  i  przebudowę  istniejącego  systemu  Notifier  pod warunkiem  spełnienia 

warunków jak dla rozwiązań zamiennych. 

System jest zgodny z poniższymi wymaganiami:  

Wymagania ogólne: 

 PKN‐CEN/TS  54‐14:2006  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Wytyczne  planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN‐EN 54‐2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą 

A1:2007 

 PN‐EN  54‐3:2014  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Pożarowe  urządzenia  alarmowe  – 

Sygnalizatory akustyczne 

 PN‐EN 54‐5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
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 PN‐EN 54‐7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z 

wykorzystaniem  światła  rozproszonego,  światła  przechodzącego  lub  jonizacji;  ze  zmianą 

A2:2009 

 PN‐EN 54‐10:2005  Systemy  sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia  – Czujki punktowe;  ze 

zmianą A1:2006 

 PN‐EN 54‐11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą 

A1:2006 

 PN‐EN  54‐18:2007  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Urządzenia wejścia/wyjścia;  ze  zmianą 

AC:2007 

 Wytyczne Inwestora 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  r. w 

sprawie wykazu wyrobów   służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego  lub ochronie 

zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 

użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

 Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 

 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

 Dokumentacja techniczno‐ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej  

 Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń 

Centrala systemu sygnalizacji pożarowej ESSER IQ8 ControlM 

Głównym  elementem  projektowanego  systemu  sygnalizacji  pożarowej  jest  mikroprocesorowa, 

adresowalna analogowa centrala firmy ESSER by Honeywell. 

Centrale  sygnalizacji  pożarowej  ESSER  typu  FlexES  Control  spełniają  najwyższe  standardy 

bezpieczeństwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpożarowego. Urządzenie zbudowane jest 

na bazie sprawdzonych rozwiązań technicznych umieszczonych w modułowej obudowie. 

System sygnalizacji pożarowej ma pracować w oparciu o nową centralę sygnalizacji pożarowej typu 

FlexES Control zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru. Dodatkowo projektuje 

się wyniesioną jednostkę centrali do pomieszczenia dozoru na 5 piętrze strefy A. 

Centrala  FlexES  Control  zbudowana  jest  z  następujących  modułów:  kontrolera,  sieci,  pętli,  kart 

rozszerzeń, zasilacza z baterią akumulatorów. Dzięki uniwersalnej płycie montażowej moduły można 

instalować w centrali w różnych układach. Technika Mix&Match pozwala na umieszczenie w kartach 

rozszerzeń modułów  pętli  i  sieci  w  dowolnym  układzie  i  rozmieszczeniu,  dodatkowo  zwiększając 

elastyczność  konfiguracji.  Technika Hot‐Swap  i  Plug&Play  pozwala  na montaż  i  demontaż modułu 

kontrolera,  pętli  bez  wyłączania  zasilania  centrali.  Dzięki  temu  rozbudowa  centrali  lub  wymiana 

uszkodzonego modułu może odbywać się przy w pełni działającej centrali, bez wyłączania dozoru w 
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chronionym obiekcie.  Implementacja Hot‐Swap zdecydowanie zmniejsza  też ryzyko przypadkowego 

uszkodzenia centrali przez instalatora, podnosząc niezawodność systemu. Moduły centrali wykonane 

są w postaci kompaktowych podzespołów całkowicie zamkniętych w izolującej obudowie, eliminując 

ryzyko przypadkowego uszkodzenia od ładunków elektrostatycznych lub przypadkowego zetknięcia z 

obwodami  pod  napięciem.  Instalacja  modułów  w  uniwersalnych  złączach  na  kartach  rozszerzeń 

wykonywana jest beznarzędziowo, co umożliwia szybki montaż. 

Moduł  kontrolera  to  podstawowy  element  centrali  zawierający  główny  procesor  CPU,  pamięć 

systemową  (firmware),  pamięć  konfiguracji  i  pamięć  zdarzeń  centrali  (10000  zdarzeń).  Moduł 

kontrolera  w  każdej  centrali  FlexES  Control  udostępnia  również  szereg  interfejsów  i  wyjść 

przekaźnikowych. Dostępne są 3 niezależne porty  transmisji szeregowej TTY  lub RS485, za pomocą 

których możliwe jest podłączenie centrali do zewnętrznej drukarki, systemu wizualizacji i zarządzania, 

wyniesionego  pola  obsługi  i  wskazań,  modułu  synchronizacji  czasu  systemowego  sygnałem 

radiowym, modemu  telefonicznego  itp.  Dalsze możliwości  komunikacyjne  centrali możliwe  są  za 

pomocą  interfejsu  TCP/IP,  dwóch  gniazd  USB  i  gniazda  karty  pamięci  SD.  Moduł  kontrolera  w 

standardzie udostępnia również 5 wyjść przekaźnikowych, w tym jedno dedykowane jako wyjście do 

sterowania  urządzeniem  transmisyjnym  (UTASU).  Wyjścia  przekaźnikowe  są  swobodnie 

programowalne,  o  obciążalności  do  2A/30VDC  z  możliwością  konfiguracji,  jako  wyjścia 

bezpotencjałowe, potencjałowe bez nadzoru i potencjałowe z nadzorem ciągłości linii sterującej. Dwa 

wyjścia z modułu kontrolera należy przewidzieć do celów przekazania sygnałów alarmu pożarowego i 

uszkodzenia do stacji monitorowania alarmów do Państwowej Straży Pożarnej. 

Centrala wyposażona zostanie w podzespoły wyszczególnione w zestawieniu urządzeń. 

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) umożliwiać będzie między  innymi 

prowadzenie  automatycznej  diagnostyki  systemu  (testowanie  czujek),  zapamiętywanie  zdarzeń, 

wyświetlanie tekstu dotyczącego zdarzeń oraz możliwość ich wydruku. 

W przypadku ewentualnej awarii  jednostki centralnej system monitorujący kierować będzie sygnały 

alarmu pożarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzięki temu centralka 

ESSER  typu FlexES Control  zapewniać będzie  ciągłość  sygnalizacji pożarowej  znacznie wykraczającą 

poza normalne  funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy 

moduł, zapewniać będą wielodniowe podtrzymanie zdolności systemu do sygnalizowania alarmów w 

razie awarii zasilania. 

Parametry techniczne centrali sygnalizacji pożarowej: 

 Napięcie sieciowe 230 V AC 

 Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz 

 Prąd znamionowy 0.8 A 
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 Napięcie wyjściowe 24 V DC 

 Prąd  spoczynkowy  około  192 mA  (podstawowa  racja  bez  zespołu  obsługi)  około  348 mA 

(podstawowa wersja z zespołem obsługi) 

 Prąd dla odbiorników zew. 3 A 

 Pojemność baterii 2 x 24 V/24 Ah 

 Zakres temperatury otoczenia ‐5 °C … 45 °C 

 Temperatura przechowywania ‐10 °C … 50 °C 

 Klasa ochrony IP30 

 Obudowa ABS plastik, 10% wzmocniony włóknem szklanym, V‐0 

 Cert kat CE 0786‐CPD‐20903 

 Zgodność VdS G 209207 

Podstawowe elementy jednostki FlexES Control: 

 centrala FlexES FX2 – 2 obwody pętli FX808392 (FX808360 + FX808328.xx) 

 centrala FlexES FX10 – 5 obwodów pętli* FX808393 (FX808361 + FX808328.xx) 

 centrala FlexES FX10 – 10 obwodów pętli FX808394 (FX808361 + FX808328.xx) 

 centrala FlexES FX18 – 5 obwodów pętli* FX808395 (FX808362 + FX808328.xx) 

 centrala FlexES FX18 – 10 obwodów pętli* FX808396 (FX808362 + FX808328.xx) 

 centrala FlexES FX18 – 18 obwodów pętli FX808397 (FX808362 + FX808328.xx) 

Automatyczne czujki pożarowe 

Czujki systemu ESSER charakteryzują się sygnalizacją alarmów w oparciu o opatentowaną technologię 

wielosensorową  oraz  wyposażeniu  każdej  czujki  w  mikroprocesor  zapewniający  rozproszenie 

inteligencji systemu. 

W  instalacji system sygnalizacji pożarowej proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne 

czujki: 

 czujki optyczne dymu serii IQ8Quad, 

 czujki optyczno‐termiczne serii IQ8Quad, 

 czujki temperatury serii IQ8Quad. 

 gniazdo czujki serii IQ8Quad. 

Inteligentne  czujki  pożarowe  z  serii  IQ8  zapewniają  najlepsze  z  możliwych  zabezpieczenie  dla 

średnich  i  dużych  budynków  o  bardzo  wysokiej  koncentracji  wartościowego  mienia.  Czujki  te 

opracowane  zostały  specjalnie  z myślą o pracy w pętli dozorowej  centralek  sygnalizacji pożarowej 

essertronic,  oferując  maksymalną  niezawodność  eksploatacyjną  nawet  w  przypadku  zwarcia  lub 

przerwy w obwodzie.  
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Na  jednej pętli dozorowej umieścić można maksymalnie 127 czujek  inteligentnych, podzielonych na 

maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczególnych czujek na pętli przez 

centralkę sygnalizacji pożarowej może być realizowane przy tym automatycznie (programowo).  

W  razie  pożaru  następuje  natychmiastowa  identyfikacja  czujki,  która  zgłosiła  alarm,  oraz  grupy 

dozorowej, do której należy. Alarm przekazywany  jest automatycznie do służb  interwencyjnych, np: 

Straży Pożarnej. 

Najważniejsze cechy:  

 Nowoczesna  sygnalizacja  pożarowej  dzięki:  zastosowaniu  opatentowanej  technologii 

wielosensorowej,  wyposażeniu  każdej  czujki  w mikro‐procesor  (rozproszona  inteligencja), 

inteligentnemu  połączeniu  niezależnych metod  detekcji  (bardzo  szerokie  pasmo  detekcji), 

wysokiej odporności na zwarcia i przerwy w obwodzie, 

 Optymalne zabezpieczenie przed fałszywymi alarmami dzięki: rozproszonemu mechanizmowi 

podejmowania decyzji o alarmie, minimalnej podatności na zakłócenia elektromagnetyczne, 

automatycznej adaptacji do środowiska, 

 Wysoka  niezawodność  eksploatacyjna  i  niskie  koszty  konserwacji  dzięki:  ciągłej 

autodiagnostyce, możliwości zdalnej diagnostyki, 

 Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty. 

Dane techniczne czujek serii IQ8Quad 

Rodzaj czujki  O, OT, O2T 

Nominalne napięcie zasilania  19 VDC 

Przeciętny impulsowy pobór    ok. 60 µA @ 19 V DC 

Przeciętny pobór prądu w pracy awaryjnej  18 mA  

Wysokość montażu  max 12m 

Powierzchnia dozorowania  max 110m2 

Temperatura przechowywania  ‐25°C ‐ +75°C 

Temperatura w miejscu pracy czujki  ‐20°C ‐ +67 °C 

Materiał  ABS 

Stopień ochrony  IP42 (IP43 z 805570, 805572, 805573) 

 

Programowalny wskaźnik zadziałania 

Wskaźnik  zadziałania  sygnalizuje  stan alarmowy czujki umieszczonej pod podłogą  techniczną  lub w 

przestrzeni  sufitu  podwieszonego. Wskaźniki  umieszczone  zostaną  na  suficie  podwieszonym  pod 

czujką  lub  na  ścianie w  pobliżu miejsca  umieszczenia  czujki.  Dla  potrzeb  rozpatrywanej  instalacji 

dobrano wskaźnik dla czujek serii IQ8. 
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Dane techniczne wskaźnika zadziałania  

Rodzaj  kat. 801824 

Napięcie znamionowe   19 VDC 

Napięcie   8 do 42 V DC 

Napięcie sterujące (X2)  2 do 28 V DC 

Prąd spoczynkowy  około 7 μA 

Prąd w alarmie  około 150 μA 

Wskaźniki alarmu  4 x LED 

Częstotliwość błysków  1,5 Hz 

Kąt widzenia  180° 

Temperatura otoczenia  ‐20 °C to +70 °C 

Stopień ochrony  IP50 

 

Ręczne ostrzegacze pożarowe 

System  zostanie wyposażony  również w  czujki  ręczne  zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi 

(ROP). 

Moduły  elektroniki  ręcznych  ostrzegaczy  pożarowych  stosowane  są  powszechnie  w  pętlowych 

analogowych  systemach  sygnalizacji  pożarowej  jako  jeden  z  elementów  pętli  dozorowej  esserbus. 

Moduły te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu 

podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania  i softwarową adresację. 

Poza  tym  każdy  moduł  elektroniki  analogowego  przycisku  posiada  wejście  dla  podłączenia 

standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski. 

W obiekcie proponuje się zainstalowanie ROP typu: 

 ROP z izolatorami zwarć serii IQ8Quad, 

 Obudowa PL. 

Dane techniczne ręcznych ostrzegaczy pożarowych serii IQ8Quad 

Rodzaj  adresowalny seria IQ8 

Napięcie znamionowe UN  19 VDC 

Przeciętny impulsowy pobór  45 µA  

Przeciętny pobór prądu w pracy awaryjnej  18 mA  

Przeciętny pobór prądu w stanie alarmu impulsowy  9 mA impulsowy 

Wskaźnik alarmu  LED czerwony 

Zaciski przyłączeniowe  max. 2.5 mm2 
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Temperatura w miejscu pracy  ‐30 ‐ +70 °C 

Stopień ochrony:  IP44  (w  obudowie),  IP55  (z  781693  + 

781699) 

 

Moduły kontrolno‐sterujące EBK, IQ8FCT/FCT 

Sterowniki/adaptery  są  to moduły  rozszerzające,  które  funkcjonują  jako  elementy wielofunkcyjnej 

pętli  dozorowej  esserbus.  Dowolnie  programowalne  wejścia  i  wyjścia  modułów  zapewniają 

możliwość  uruchamiania  i  monitorowania  urządzeń  zewnętrznych  lub  podłączenia  czujek 

standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych).  

Dzięki  kombinacji  czterech  modeli  o  programowalnych  funkcjach  użytkownik  zawsze  ma  do 

dyspozycji  szeroki  wybór  niezawodnych  i  ekonomicznych  możliwości  podłączenia  urządzeń 

zewnętrznych. 

Sterowniki/adaptery  instalować  można  wewnątrz  centralek  sygnalizacji  pożarowej  ESSER  lub  w 

zewnętrznych, plastikowych obudowach klasy  IP 50, przeznaczonych do montażu natynkowego  lub 

podtynkowego. 

W obiekcie proponuje się zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe: 

 EBK4G/2R serii IQ8, 

 EBK12R serii IQ8, 

 Izolator serii IQ8, 

 IQ8FCT/FCT, 

 Obudowa. 

 

Moduł czterech grup dozorowych z dwoma przekaźnikami 

Moduł 4G/2R posiada cztery wejścia do podłączenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz 

dwa  wyjścia  przekaźnikowe.  Dla  linii  dozorowych można  zaprogramować  zależność  dwugrupową 

(dwuliniową).  Każdy  z  dwóch  przekaźników  można  zaprogramować  jako  monitorowany  lub  nie 

monitorowany. 

Dane techniczne modułu linii bocznej EBK4G/2R 

Zasilanie  poprzez pętlę esserbus 

Pobór prądu  < 350 µA 

Temperatura w miejscu pracy  ‐20°C do +70°C 

Wilgotność względna  < 97% bez kondensacji 

Napięcie znamionowe zasilania (monitorowane)  12 VDC lub 24 VDC 
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Prąd spoczynkowy  < 6 mA 

Maksymalny prąd pobierany  35mA 

Wyjścia (z możliwością monitorowania)  lub bezpotencjałowe, z możliwością ustawienia  jako rozwierne 

lub zwierne 

Napięcie znamionowe  9 VDC 

Prąd  maks. 25 mA 

Rodzaj wyjść  styki przekaźnikowe 

Obciążalność styków przekaźnikowych  30 VDC / 1 A lub 

Inne  Monitorowanie 10 kΩ/ ±40% 

 

Sterownik lokalny z 12 przekaźnikami 

Sterownik  lokalny  12R  służy  do  rozbudowy  centralek  ESSER,  zapewniając  znaczne  zwiększenie  ich 

możliwości. Moduł zapewnia zdecentralizowane,  lokalne sterowanie funkcjami zabezpieczeń, takimi 

jak  drzwi  pożarowe  i  inne  elementy  systemu.  Poszczególne  grupy  sterowania  (przekaźniki) 

traktowane  są  jak  wewnętrzne  wyjścia  centralki  sygnalizacji  pożarowej.  Dzięki  temu  mogą  być 

uruchamiane również z innych centralek w sieci essernet. Każdy z 12 przekaźników sterownika można 

zaprogramować  jako  rozwierny  lub  zwierny,  z  poziomu  programu  konfiguracyjnego  centralki 

sygnalizacji pożarowej. 

Wszystkie moduły i sterowniki współpracują z centralą po dwuprzewodowych, analogowych pętlach 

dozorowych. 

Dane techniczne sterownika EBK12R 

Zasilanie  poprzez pętlę esserbus 

Pobór prądu  < 50 µA 

Temperatura w miejscu pracy  ‐20°C do +70°C 

Wilgotność względna :  < 97% bez kondensacji 

Napięcie znamionowe  zasilania (monitorowane) :   12 VDC lub 24 VDC 

Prąd spoczynkowy :   0 mA 

Maksymalny prąd pobierany :  3 A 

Wyjścia   

Rodzaj  bezpotencjałowe  styki  przekaźnikowe,  z 

możliwością ustawienia jako No, NC 

Obciążalność  30VDC/1A; 48VDC/0,5A 

Wszystkie moduły i sterowniki współpracują z centralą po dwuprzewodowych, analogowych pętlach 

dozorowych. 
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Radiotransponder IQ8Wireless 

Radiotransponder  służy  jako  odbiornik  transmisji  radiowej  i  element  zapewniający  współpracę 

pomiędzy  urządzeniami  bezprzewodowymi  i  systemem  sygnalizacji  pożaru.  Do  32  radiogniazd  z 

czujkami  serii  IQ8  lub do 10  radiointerfejsów  z przyciskami ROP  serii  IQ8 może być przypisane do 

jednego radiotranspondera. Możliwa  jest również praca autonomiczna z przekazywaniem sygnałów 

alarmu i usterki z systemu radiowego za pomocą wyjść przekaźnikowych. 

Radiogniazdo IQ8Wireless 

Czujka  serii  IQ8  umieszczona w  radiognieździe  staje  się  czujką  radiową.  Zasilanie  czujki  radiowej 

zapewniają  4  baterie  litowe  o  długiej  żywotności,  których  wymiana  jest  bardzo  prosta.  Pomiar 

zasięgu  transmisji  radiowej oraz przypisanie  radiogniazd  z  czujkami  IQ8 do odbiorników  radiowych 

odbywa się wygodnie programem Tools 8000. 

Zasilacz lokalny 

Zasilacze przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej 

o napięciu 24V i mocy do 135W spełniając normę PN‐EN‐54‐4:2001. 

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135‐D dostarczają napięcia gwarantowanego z sieci 

elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnętrznej baterii akumulatorów. Wyposażone są w dwa 

wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejściu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, 

na wyjściach nie obserwuje się chwilowych zaników napięcia. 

Dane techniczne zasilacza ZSP 

Napięcie zasilania  184...230...253V 

Częstotliwość  47  53 Hz 

Zakłócenia radioelektryczne  klasa B wg PN‐EN 55022: 2000 

Kompatybilność elektromagnetyczna  wg PN‐EN‐54‐4: 2001 

Prąd upływu w przewodzie ochronnym  max 0.75mA 

Maksymalny pobór prądu z sieci  1.8A 

Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza  max 60 mA 

Napięcie tętnień na zaciskach wyjściowych  150mVpp 

Sprawność przy całkowicie naładowanej baterii  min 84% 

Zakres  zmian  napięcia  wyjściowego  w  cyklu  pracy 

buforowej 
24.5…26.8...28.5V 

Współczynnik kompensacji temperaturowej  ‐48mV/C 

Napięcie wyjściowe podczas ładowania samoczynnego  28.0V 

Napięcia  akumulatora  uruchamiające  ładowanie  22.8V 
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samoczynne 

Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiający  ładowanie 

samoczynne 
5 min 

Maksymalny prąd ładowania akumulatora  1.5A 

Pojemność baterii akumulatorów 

ZSP135‐D‐7A‐1 

ZSP135‐D‐7A‐2 

 

17Ah, 18Ah lub 20Ah 

24Ah, 26Ah lub 28Ah 

Prąd końca ładowania samoczynnego  0.5A 

Częstotliwość testu akumulatora  10 min 

Czas testu akumulatora  10 s 

Dopuszczalne napięcia akumulatora podczas testu obwodu 

baterii  
25.0V 

Niskie napięcie akumulatorów podczas pracy z baterii   22.0V 

Minimalne napięcie akumulatora – odłączenie baterii  20.0V 

Wejście  zewnętrznego  sygnału  dwustanowego  (2  linie  na 

potencjale masy urządzenia) 

5V/1mA 

 

Sygnalizacja  zdalna‐  przekaźniki  (zanik  zasilania,  alarm 

zbiorczy) 

trzy  styki  przełączalne  (NO  i  NC)  o 

obciążalności 30VDC/1A 

Uniwersalna centrala sterująca 

Uniwersalna  centrala  sterująca  UCS  6000  jest  przeznaczona  do  uruchamiania  urządzeń 

przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, 

klapy odcinające) i umożliwia: 

 wykrywanie pożaru (zadymienia); 

 uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, 

 sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie); 

 automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych  i wykonawczych (siłowniki, 

elektromagnesy, wentylatory itp.); 

 automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali; 

 przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych 

Uniwersalne  centrale  sterowania  wykonane  są  w  wielu  wersjach,  począwszy  od  1x4A  do  8x8A. 

Urządzenia te w zależności od potrzeb mogą być wyposażone w moduły wyjść napięciowych 24V DC i 

230V AC oraz wyjścia przekaźnikowe. 

Napięcie zasilania: 

 podstawowe ‐ sieć 230 V + 10% ‐ 15%/50 Hz 
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 Pobór prądu z akumulatorów w stanie dozorowania < 120 mA 

 Napięcie robocze centrali 24 V DC + 25% ‐ 25% 

 Ciągły prąd  dostępny  z  zasilacza  sieciowego‐  zasilacz  150 W  5 A,  ‐  zasilacz  240 W  10 A,  ‐ 

zasilacz 500 W 20 A 

System zasysający dym 

Projektowany  system  składa  się  z  urządzenia  podstawowego  oraz  z  systemu  rur. Najważniejszymi 

elementami  urządzenia  podstawowego  jest  czuły moduł  detektora  do wykrywania  aerozoli  dymu 

oraz  jednostka  ssąca do  transportu próbek powietrza do modułu detektora wraz  z  zintegrowanym 

czujnikiem przepływu powietrza do nadzorowania systemu rur pod kątem wystąpienia pęknięć oraz 

zatkania.  W  zależności  od  czułości  wskazań  modułu  detektora  zastosowanego  w  systemie,  w 

przypadku określonego stopnia zmętnienia w świetle, włącza się alarm główny.  

Moduł  detektora  wraz  z  blokiem  zasilania  w  postaci  zasilacza  ZSP  należy  zlokalizować  zgodnie  z 

rysunkami. 

W  tym  systemie  należy  podłączyć  system  rur  obejmujące  dozorem  przestrzeń  główną  i 

miedzystropową obiektów. 

Bardzo wczesne ostrzeganie o  zagrożeniu pożarowym przez w/w  system umożliwia  szybką  reakcje 

przez personel czy służby ochrony. 

Trzy  stopnie  alarmowe  (alarm  informacyjny,  alarm  wstępny,  alarm  główny)  są  sygnalizowane  za 

pomocą  alarmowych  wskazań  urządzenia  oraz  przekazywane  za  pośrednictwem  styków 

bezpotencjałowych  modułu  i  adresowalnego  modułu  wejść  do  centrali  systemu  sygnalizacji 

pożarowej. 

Sygnały alarmowe są zapisywane i eliminowane po usunięciu przyczyny alarmu. 

Każdy  moduł  detektora  jest  nadzorowany  pod  kątem  występowania  zanieczyszczeń,  zakłóceń 

sygnałów oraz pobierania. Pojawiające się zakłócenia są wyświetlane na wskaźniku zakłóceń systemu 

i przekazywane za pośrednictwem styku bezpotencjałowego modułu i adresowalnego modułu wejść 

do centrali obiektowego SSP. 

Nadzorowanie  przepływającego  powietrza  realizowane  jest  przez  czujnik  przepływu  powietrza. 

Czujnik  przepływu  powietrza  kontroluje  podłączony  system  rur  pod  katem występowania  pęknięć 

oraz  zatkania.  Czujnik  potrafi  rozpoznać  co  najmniej  jednorazowe  zatkanie  50%  otworów  ssących 

dym, a  także całkowite zatkanie oraz pękniecie systemu  rur, którego następstwem  jest utrata 50% 

otworów  ssących.  Podczas  kontroli  przepływu  powietrza  następuje  kompensacja  oraz  regulacja 

temperatury. 

Otwory ssące wymagają precyzyjnie określonej średnicy. W celu wykonania odpowiednich otworów 

opracowano  folie  redukujące ssanie z banderolami  i klipsami, które umożliwiają nie  tylko wygodny 
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montaż ale pozwalają także wyeliminować „gwiżdżące dźwięki”. Otwory ssące pełnią tę samą rolę co 

punktowe czujki dymu. Z tego powodu nadzorowane powierzchnie można zaprojektować zgodnie z 

wytycznymi  projektowania  systemów  sygnalizacji  pożarowej.  Elementem  zasysającym  w  sposób 

ciągły próbki powietrza do modułu detektora jest wentylator.  

Wykrycie  zagrożenia  pożarowego  przez  poszczególne  systemy  Titanus  Pro∙Sens®  przekazywane 

będzie do budynkowego systemu sygnalizacji pożarowej SSP Esser ze styków NO/NC. System  jest w 

pełni automatyczny i posiada 2 progi alarmowe oraz 1 uszkodzenia: 

 alarm wstępny – pożar w fazie wstępnej, 

 alarm pożarowy – pożar w fazie rozwijającej się, 

 uszkodzenie zbiorcze – brak zasilania podstawowego, zablokowanie lub przerwanie rurociągu 

zasysającego. 

Wszystkie  elementy  systemu  należy  rozmieścić  zgodnie  z  projektem wykonawczym,  a  połączenia 

wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno– ruchową. 

Bilans zasilania awaryjnego systemu 

Dobierając  wielkość  baterii  akumulatorów  rezerwowych  dla  centrali  należy  kierować  się  zasadą, 

według której pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na: 

 4h  pracy  systemu  w  stanie  dozorowania,  w  przypadku,  gdy  służby  serwisowe  są  stale 

dostępne  i  dysponują  odpowiednim  wyposażeniem,  umożliwiającym  szybkie  usunięcie 

awarii; 

 30  h  pracy  systemu w  stanie  dozorowania, w  przypadku,  gdy  zapewniona  jest możliwość 

naprawy  awarii  zasilania  przez  służby  serwisowe  w  ciągu  24  h  (np.  w  wyniku  zawarcia 

odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji); 

 72  h  pracy  systemu  w  stanie  dozorowania,  w  przypadku,  gdy  powyższe  warunki  nie  są 

spełnione. 

Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania. 

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości  instalacji wynosi 30h w stanie 

dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania. 

UWAGA: 

Wszystkie  urządzenia  instalacji  pożarowej muszą  być  zasilane  w  sposób  umożliwiający  ich  pracę 

podczas pożaru, po zadziałaniu wyłącznika głównego prądu. Dla precyzyjnego obliczenia pojemności 

baterii akumulatorów rezerwowych można posłużyć się wzorem: 

QAh=1,25*( I doz*Tdoz+I al *Tal)=Ah  

gdzie: 
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QAh  wymagana pojemność akumulatorów w Ah 

1,25  współczynnik  zwiększenie  pojemności  akumulatorów  o  25% 

na skutek ewentualnych strat ich pojemności w wyniku starzenia 

Idoz  pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A 

Tdoz  wymagany czas pracy systemu, równy 4 h, 30 h lub 72 h 

Ial pobór prądu podczas alarmowania w A 

Tal  wymagany czas alarmowania, równy 0,5 h 

Jeżeli  uszkodzenie  będzie  natychmiast  zgłaszane  przez  lokalny  lub  zdalny  nadzór,  

a w zawartej umowie o konserwację  zapewnia  się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, 

minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być zmniejszona z 72 h do 

30 h. Czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części 

zamienne, służby remontowe i awaryjny zespół prądotwórczy [PN‐E‐08350‐14:2002]. 

 

Okablowanie systemu 

Instalacje  przewodową  systemu  sygnalizacji  pożary  należy  wykonać  certyfikowanymi  kabli, 

dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej z podziałem na: 

 Pętle dozorowe: niepalny kabel ekranowany typu HTKSHekw PH90 1x2x1, 

 ESSERnet:  niepalny  kabel  ekranowany  typu  HTKSHekw  PH90  1x2x1  oraz  kabel 

światłowodowy 

 Wskaźniki  zadziałania,  kable  do  urządzeń  monitorowanych:  uniepalniony  kabel  typu 

YnTKSYekw2x2x1, 

 Linie  sterownicze,  sygnalizacyjne:  niepalny  kabel  HTKSHekw  PH90  1x2x1,  niepalny  kabel 

HDGs PH90 3x2,5, niepalny kabel HDGs PH90 3x1,5, 

ułożonymi w miarę możliwości: 

 natynkowo w przestrzeniach zamkniętych, 

 w korytkach kablowych przewidzianych dla systemu sygnalizacji pożarowej, 

 pod tynkiem w pionowych zejściach instalacji, 

 na tynku w listwach metalowych w kolorze białym, 

Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  badania  jej  parametrów  elektrycznych  i  dokonać 

sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów. 

Żyłę ekranu łączyć we wszystkich elementach zgodnie z poszczególnymi DTRkami.  

Dla każdej z pętli podłączyć tylko jedną stronę ekranu w centrali, drugą zaizolować i nie podłączać. 
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Projektowany  system  sygnalizacji  pożarowej  pracuje  w  oparciu  o  rozwiązania  techniczne  z 

wykorzystaniem linii pętlowych klasy „A”. 

Czujki  w  przestrzeni  między  stropowej  powinny  mieć  wyprowadzony  zewnętrzny  wskaźnik 

zadziałania instalowany na widocznej części sufitu, w pobliżu miejsca montażu czujki.  

Okablowanie  linii dozorowych wykonać zgodnie z rysunkami poglądowymi  i schematem blokowym. 

Wszelkie zmiany w trasach linii dozorowych nanieść na dokumentacji powykonawczej.  

Doprowadzenie instalacji linii dozorowych do CSP prowadzić na przygotowanej do tego celu drabince 

kablowej.  

Przewód HTKSHekw PH90 oraz HDGs PH90 układać na korytach kablowych metalowych lub mocować 

przy pomocy uchwytów metalowych posiadających dopuszczenie CNBOP. 

Przejścia instalacyjne linii dozorowych przez strefy pożarowe należy uszczelnić w odpowiedniej klasie 

odporności  ogniowej  masami  ognioszczelnymi  zgodnie  z  aktualnymi  Aprobatami  Technicznymi 

przewidzianymi  do  uszczelniania  przejść  kablowych,  a  miejsca  przejść  oznakować  odpowiednimi 

tabliczkami.  

W  miejscach  przejść  przewodów  przez  strefy  i  oddzielenia  ppoż.  przewiduje  się  montaż  klap 

ogniowych o odporności przegrody przez która przechodzą zamykanych przez odcięcie napięcia 24V. 

Klapy ppoż. wyposażone będą w wyzwalacz termiczny, siłownik ze sprężyną powrotną, zespół dwóch 

wyłączników (sygnalizacja stanu zamknięcia oraz otwarcia przegrody klapy).  

Organizacja alarmowania 

Projektuje się dwustopniową organizację alarmowania wg następujących wytycznych: 

 alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę, sygnalizowany wewnętrznym 

brzęczykiem  centrali  sygnalizacji pożarowej, którego odebranie powinno być potwierdzone 

przez  obsługę w  czasie  nie  przekraczającym  30  sekund;  nie  potwierdzony  alarm  I  stopnia 

przechodzi automatycznie w alarm II stopnia; 

 po  potwierdzeniu  odebrania  alarmu  I  stopnia  obsługa  powinna  dokonać  rozpoznania 

zagrożenia  w  czasie  T2  nie  przekraczającym  300  sekund;  przed  upływem  czasu  T2  w 

przypadku braku zagrożenia pożarowego alarm może być skasowany poprzez panel obsługi 

centrali; 

 po upływie czasu T2 alarm  I  stopnia przechodzi automatycznie w alarm  II  stopnia, podczas 

którego  następuje  automatyczne  wysterowanie  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego, 

wyłączenie  instalacji  klimatyzacyjno‐  wentylacyjnej,  wysterowanie  klap  pożarowych  w 

instalacji  wentylacji,  wysterowanie  central  zamknięć  ogniowych,  wysterowanie  kurtyn 

dymowych,  podanie  sygnału  sterującego  otwarciem  drzwi  zablokowanych  przez  elementy 

kontroli  dostępu,  wysterowanie  central  oddymiania  sterujących  napowietrzaniem  i 
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oddymianiem  klatek  schodowych  (nr  1,  nr  4,  nr  5)  oraz  wysterowanie  urządzenia  do 

transmisji alarmów do PSP; 

 użycie  ręcznego  ostrzegacza  pożarowego  powoduje  natychmiastowe  przejście  systemu  w 

stan  alarmu  II  stopnia;  funkcja  taka  umożliwia  obsłudze  skrócenie  czasu  T2 w  przypadku, 

kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono zagrożenie pożarowe; 

 czasy  systemowe  T1  i  T2  ustalić/potwierdzić  w  porozumieniu  z  przedstawicielem  Straży 

Pożarnej przy odbiorach technicznych. 

Przyjęty  powyżej  tryb  alarmowania  dotyczy  obiektu  w  przypadku  pracy  centrali  sygnalizacji 

pożarowej przy dozorze 24 godzinnym. 

W przypadku braku dozoru 24 godzinnego na obiekcie należy przyjąć prace centrali bez opóźnienia 

czasowego  tj.  z  automatycznym  wyzwalaniem  sygnalizacji  ewakuacji  poprzez  dźwiękowy  system 

ostrzegawczy i sterowań urządzeń zewnętrznych oraz powiadamiania centrum monitoringu do PSP.  

Przewiduje się sterowanie urządzeń: 

- wysterowanie urządzeń monitorowania do Państwowej Straży Pożarnej‐ alarm pożarowy II 

stopnia i alarm uszkodzenia ogólnego (sterowanie bezpotencjałowe); 

- dźwiękowy system ostrzegawczy‐ wyzwalane przy alarmie II stopnia; 

- wyłączenie  central  klimatyzacyjno‐  wentylacyjnych‐  wyzwalane  przy  alarmie  II  stopnia 

(sterowanie bezpotencjałowe,  sygnał doprowadzony do układu  zasilania w  rozdzielniach 

zasilania elektrycznego); 

- wysterowanie  sygnału  zwalniającego  blokadę  kontroli  dostępu  na  drzwiach 

zabezpieczonych  elementami  kontroli  dostępu  (sterowanie  bezpotencjałowe,  sygnał 

włączony w układ zasilania zamka elektromagnetycznego); 

- wysterowanie kutyn dymowych; 

- wysterowanie central zamknięć ogniowych; 

 wysterowanie instalacji oddymiania klatek schodowych nr 1, nr 4 , nr 5. 

Monitorowania 

Przewiduje  się  monitorowanie  poprzez  moduły  kontrolno‐  sterujące  stanu  pracy  następujących 

urządzeń: 

 zasilacze systemowe; 

 szafa systemowa DSO; 

 centrale oddymiania klatek schodowych; 

 centrale zamknięć ogniowych. 
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Przewiduje  się  sterowanie  i  monitorowanie  klap  pożarowych  poprzez  dedykowane  uniwersalne 

centrale  sterujące  wyposażone  w  moduły  zależnie  od  realizowanych  zadań.  Przewiduje  się 

monitorowanie dwóch stanów pracy klap pożarowych: stan normalny i zadziałanie. 
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Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji pożarowej 

Zestawienie urządzeń i materiałów systemu sygnalizacji pożarowej 

Lp.  Nr kat.  Nazwa Jm Ilość

►Centrala w pomieszczeniu ochrony na parterze

1.   FX808397  Centrala FlexEs Control FX18 ‐ z procesorem, 18 pętlowa    szt. 1

2.   FX808324  Panel dotykowy  5,7" QVGA FlexEs Control  szt. 1

3.   FX808328.RE 
 

Moduł redundantnego kontrolera 
 

szt. 1

4.   FX808322  Karta rozszerzeń‐ wejście 1, prawe z 4 gniazdami na moduły 

FlexEs Control  

szt. 2

5.   FX808323  Karta  rozszerzeń‐ wejście  1,  lewe  z  4  gniazdami  na moduły 

FlexEs Control  

szt. 2

6.   FX808332  Moduł  pętlowy  esserbus  z  izolacją  galwaniczną  GT    FlexEs 

Control  

szt. 12

7.   FX808341  Moduł sieciowy essernet 500 kBd FlexEs Contol  szt. 1

8.   FX808364  Dodatkowy zasilacz 24V/24Ah  szt. 1

9.   FX808330  Przewód (230V) do zasilacza dodatkowego FlexEs Control   szt. 1

10.   FX808313  Dodatkowa obudowa na akumulatory 2 x 12V/24Ah    szt. 1

11.   018006  Akumulator 12V /25Ah certyfikat VdS szt. 6

►Elementy liniowe 

1.   802371  Czujka dymu optyczno‐ optyczno‐ termiczna O2T szt. 336

2.   802374  Czujka dymu optyczna O szt. 88

3.   805590  Standardowa podstawa czujki IQ8 szt. 424

4.   805595  Radiotransponder IQ8Wireless

 

szt. 4

5.   805593 

 

Radiogniazdo IQ8Wireless (z kpl. baterii) 

 

szt. 32

6.   802371  Czujka  dymu  optyczno‐ optyczno‐ termiczna  O2T  do 

radiogniazda 

szt. 32

7.   805576  Etykieta czujki szt. 456

8.   781814  Zewnętrzny wskaźnik zadziałania czujki szt. 58
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9.   804905  Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem  
 

szt. 156

10.   704900  Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką 
 

szt. 156

11.   704911  Etykiety  opisowe  dla  przycisków  IQ8,  białe  napisy:  POŻAR, 
STOP gaszenia, ODDYMIANIE, 1 szt./opak. 10 szt.  
 

szt. 156

12.   808623  Moduł liniowy EBK 4G2R szt. 35

13.   808610.10  Moduł liniowy 12R szt. 6

14.   788600  Obudowa natynkowa szt. 41

15.   784766  Konwerter  światłowodowy  jednomodowy dla  sieci  essernet, 

złącze F‐ST 

szt. 2

16.   ZSP 135‐DR‐5A‐1  Zasilacz systemowy  szt. 28

17.   18Ah 12V  Akumulator 12V 18Ah szt. 56

18.     Transmiter GSM  (alarm  pożarowy  i  uszk.  na wybrany  przez 

Użytkownika nr tel.) 

szt. 1

19.   UTA  Nadajnik stacji monitorowania alarmów do PSP 

Uwaga: dostawa wg umowy z firmą monitorującą alarmy do PSP 

►Materiały instalacyjne 

1.   PIP‐2A przelotowa  Puszka  łączeniowa przelotowa (podłączenie klap pożarowych 

odcinających) 

kpl. 500

2.   HTKSHekw PH90 1x2x1  Przewód instalacyjny m  15000

3.   YnTKSYekw 2x2x1  Przewód instalacyjny m  10000

4.   HDGs PH90 3x2,5  Przewód instalacyjny m  10000

5.   YnTKSYekw 4x2x1  Przewód instalacyjny m  500

6.   LLK 26.030 R  Kanał kablowy z pokrywą, biały m  6000

7.   LSTA 26.030  Łącznik kanału kablowego  szt. 500

8.   LLK 60.100 R  Kanał kablowy z pokrywą, biały m  2000

9.   LSTA 60.100  Łącznik kanału kablowego  szt. 150

10.   DAM 6x5  Kotwa stalowa z nakrętką i podkładką szt. 32000

11.   KGS100H60/3F   Korytka siatkowe E90  m  1000

12.   USSN/USSO   Łącznik korytka siatkowego E90   szt. 4000

13.     Materiały instalacyjne kpl. 1
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►Centrala sygnalizacji pożarowej‐ wyniesiony punkt obsługi na 5 piętrze (szczegóły lokalizacji ustalić z Inwestorem 

na etapie wykonawczym) 

1.   FX808392  (FX808360  + 

FX808328.xx) 

Centrala FlexES FX2  szt. 1

2.   FX808324  Panel dotykowy  5,7" QVGA FlexEs Control  szt. 1

3.   FX808322  Karta rozszerzeń‐ wejście 1, prawe z 4 gniazdami na moduły 

FlexEs Control  

szt. 1

4.   FX808332  Moduł  pętlowy  esserbus  z  izolacją  galwaniczną  GT  FlexEs 

Control  

szt. 1

5.   FX808341  Moduł sieciowy essernet 500 kBd FlexEs Contol  szt. 1

6.   018006  Akumulator 12V /25Ah certyfikat VdS szt. 2

7.   784766  Konwerter  światłowodowy  jednomodowy dla  sieci  essernet, 

złącze F‐ST 

szt. 2

8.   8J  Światłowód jednomodowy 8 włóknowy, uniwersalny  m  500

9.     Panel światłowodowy z pigtailami ST kpl. 2

►System zasysający dym 

1.   801521.10 

 

Titanus ProSens bez modułu

 

szt. 4

2.   801523.10 

 

Moduł detektora 0,50% DM‐TP‐50L

 

szt. 4

3.   801544.10 

 

Filtr powietrza, zewnętrzny, 3‐ warstwowy

 

szt. 4

4.   801522.10  Titanus ProSens 2EB bez modułu szt. 19

5.   801523.10 

 

Moduł detektora 0,50% DM‐TP‐50L

 

szt. 38

6.   801544.10 

 

Filtr powietrza, zewnętrzny, 3‐ warstwowy

 

szt. 19

7.   ►Rury / Akcesoria 

8.   950446  Środek czyszczący 125ml Typ TM20N Tangit szt. 22

9.   950135  Klej TANGIT dla PCV 250g  szt. 22

10.   ►DN25 

11.   950101  Rura PVC, DN25 1 metr/ w odcinkach 5m opak.25m  m  2000

12.   761542.10 

 

Zestaw kapilarny 3m z trójnikiem 25 mm

 

szt. 40
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13.   950116  Mufa PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt szt. 50

14.   950123  Uchwyty do rur, PVC, DN25 1 szt/ opak. 20 szt szt. 500

15.   950119  Luk 90 st, PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt szt. 50

16.   950110  Trójnik PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt szt. 2

17.   950113  Zaślepka PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt szt. 30

18.   950447  Trójnik  25mm  PCV  z  korkiem  do  testowania  systemu 

zasysającego 

szt. 22

19.   ►Folie kalibrujące 

20.   950305  Folia redukcyjna, otwór 3,8 mm 1 szt/ opak. 10 szt  szt. 100

21.   950306  Folia redukcyjna, otwór 4,0 mm 1 szt/ opak. 10 szt  szt. 100

22.   950307  Folia redukcyjna, otwór 4,4 mm 1 szt/ opak. 10 szt  szt. 100

23.   950347  Banderola zabezp. folie reduk. 1 szt/ opak. 10 szt  szt. 100

24.     Materiały instalacyjne kpl. 1

►Centrale  i  urządzenia  systemu  oddymiania  klatek  schodowych,  zamknięć  ogniowych,  klap  pożarowych 

odcinających 

1.   UCS 6000 8x8A Uniwersalna centrala sterująca  kpl. 6

2.   UCS 6000 6x8A Uniwersalna centrala sterująca  kpl. 3

3.   UCS 6000 4x8A Uniwersalna centrala sterująca  kpl. 7

4.   UCS 6000 2x8A Uniwersalna centrala sterująca  kpl. 3

5.   UCS 6000 1x8A Uniwersalna centrala sterująca  kpl. 13

6.   12V 7Ah  Akumulator 12V 7Ah kpl. 112

7.   Dobór okien i klap oddymiających oraz ich napędów w cz. opracowania architektury 

8.   PO‐63  Ręczny przycisk oddymiania szt. 9

9.   PP62  Przycisk przewietrzania szt. 4

10.   PIP  Puszka instalacyjna CNBOP szt. 9

11.   GT 50R 089  Chwytak elektromagnetyczny ze zworą kpl. 26

12.   UT 4U  Przycisk przerywający szt. 13

13.   CDW‐03  Czujnik wiatr deszcz szt. 3

14.     Materiały instalacyjne kpl. 1

Uwaga:  
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1. zdemontowane,  sprawne elementy  istniejącego SSP przekazać  Inwestorowi dla potrzeb  serwisu  (centrale 

sygnalizacji pożarowej, ROP‐y, czujniki, sygnalizatory akustyczne); 

2. zdemontowane, uszkodzone elementy SSP przekazać do utylizacji właściwym jednostkom unieszkodliwiania 

odpadów elektronicznych; 

3. sporządzić stosowne protokoły przekazania urządzeń; 

4. Wykonawca  zweryfikuje  i  uzupełni  całość  instalacji  SSP  pod  względem  zgodności  ilości  i  lokalizacji 

zainstalowanych  elementów  detekcyjnych  i  ręcznych  ostrzegaczy  pożarowych  z  przedstawionymi  na 

rysunkach poglądowych. 

 

Wyroby  służące  do  ochrony  przeciwpożarowej  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji. 

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożarowej powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały  i rozwiązania równoważne, 

to  jest  w  żadnym  stopniu  nie  obniżające  standardu  i  nie  zmieniające  zasad  oraz  rozwiązań 

technicznych  przyjętych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  tym  samym  nie  powodujące  konieczności 

przeprojektowania  jakichkolwiek  elementów  infrastruktury  ani  nie  pozbawiające  Użytkownika 

żadnych wydajności, funkcjonalności i użyteczności. 

Jeżeli Wykonawca  zaproponuje  zastosowanie  rozwiązania  zamiennego  (alternatywnego),  powinien 

przedstawić  Projektantowi  listę  zamienionych  materiałów  (wraz  z  zaprojektowanymi 

odpowiednikami  w  formie  tabeli  –  nr  katalogowy  producenta,  opis  produktu,  ilość),  jak  również 

wszelkie  karty  katalogowe  i  certyfikaty  wystawione  przez  akredytowane  niezależne  laboratoria 

testowe  i  inne  dokumenty  pozwalające  Zamawiającemu  (Inwestorowi)  ocenić  zgodność 

proponowanego  rozwiązania  ze wszystkimi wymaganiami  SIWZ  i  dokumentacji  projektowej.  Jeżeli 

taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć  wszystkie  w/w  dokumenty  jako  załącznik  do  oferty  –  w  celu  zapewnienia  uczciwej 

informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla  innych oferentów, biorących 

udział w tym postępowaniu. 

 

2.5 Scenariusz pożarowy 

Nr kondygnacji  Alarm pożarowy  II stopnia‐ sygnał z punktowych czujek dymu, czujek zasysających dym 

oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP 
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‐2,‐1,0,1,2,3,4,5   Wysterowanie sygnału alarmu pożarowego do urządzeń monitoringu PSP. 

 Wysterowanie sygnału ewakuacyjnego DSO na kondygnacji sygnalizującej alarm 
pożarowy oraz na klatkach schodowych. 

 Wysterowanie sygnału ostrzegawczego na pozostałych kondygnacjach obiektu. 

 Wyłączenie central klimatyzacyjno‐ wentylacyjnych. 

 Wysterowanie sygnału zwalniającego blokadę kontroli dostępu na drzwiach 
zabezpieczonych elementami kontroli dostępu na kondygnacji sygnalizującej 
alarm pożarowy. 

 Przekazanie sygnału sterującego do central sterowania klapami pożarowymi oraz 
kurtynami dymowymi na kondygnacji sygnalizującej alarm pożarowy. 

 Zwolnienie blokady drzwi pożarowych normalnie otwartych. 

Nr kondygnacji  Alarm pożarowy  II  stopnia‐ sygnał  z  ręcznych przycisków oddymiania RPO na klatkach 

schodowych oraz czujek systemu pożarowego zainstalowanych na klatkach schodowych 

‐2,‐1,0,1,2,3,4,5  5. Uruchomienie systemu oddymiania grawitacyjnego dla klatek schodowych nr 1, nr 4, 
nr 5 (centrale sterujące oknami napowietrzającymi oraz oknami oddymiającymi). 

6. Zwolnienie blokady drzwi pożarowych normalnie otwartych. 
 

Nr kondygnacji  Alarm techniczny 

‐2,‐1,0,1,2,3,4,5  1. Monitorowanie uszkodzenia zasilaczy systemowych.
2. Monitorowanie uszkodzenia szaf systemowych DSO. 
3. Monitorowanie uszkodzenia central zamknięć ogniowych. 
4. Monitorowanie zadziałania i uszkodzenia central oddymiania. 
5. Monitorowanie zadziałania i uszkodzenia central sterowania klapami pożarowymi. 

 

Uwagi:   Czas potwierdzenia alarmu pożarowego (alarm I stopnia) wynosi 30 sekund. 

 Czas weryfikacji alarmu pożarowego (alarm II stopnia) wynosi 300 sekund. 

 

 

Wizualizacja alarmów 

Projektuje  się  dodatkową  wizualizację  alarmów  pożarowych  i  technicznych  z  wykorzystaniem 

komputerowego  systemu  wizualizacji,  którego  stacja  podglądowa  powinna  znajdować  się  w 

pomieszczeniu ochrony na parterze. 

Dla  ułatwienia  odczytu  informacji  oraz  przeglądu  stanu  i  obsługi  systemu wraz  z  poszczególnymi 

elementami  peryferyjnymi  przewiduje  się  zastosowanie  dedykowanego  komputerowego  systemu 

nadzoru i zarządzania Winmag plus. 

Winmag  plus  to  program  dedykowany  do  nadzoru  i  wizualizacji  systemów  bezpieczeństwa,  w 

szczególności  systemów  sygnalizacji  pożaru  Esser  by  Honeywell  oraz  innych  systemów 
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bezpieczeństwa  Honeywell.  Oprogramowanie  gwarantuje  pełną  kompatybilność  i  obsługę 

współpracujących  urządzeń.  Regularnie  udostępniane  aktualizacje  programu  umożliwiające 

zachowanie pełnej kompatybilności z nowymi produktami integrowanych systemów Honeywell. 

Dla  zachowania  najwyższej  przejrzystości  i  ułatwienia  obsługi  Winmag  plus  powinien  być 

zainstalowany  na  osobnym  stanowisku–  stacji  komputerowej  PC,  niezależnie  od  innych  systemów 

zarządzania  i  wizualizacji.  Zaleca  się  wyposażenie  stanowiska  w  podstawowy  monitor  LCD  o 

przekątnej  min.  22‐26”  do  wyświetlania  planów  obiektu  oraz  ewentualny  drugi  monitor  do 

niezależnego wyświetlania  okien  logów  alarmów  i  okien  konfiguracji  systemu.  Zaleca  się  również 

wyposażenie  stanowiska w  drukarkę  służącą  do  automatycznego  drukowania  fragmentów  planów 

obiektu z miejscem wystąpienia alarmu. 

Do  współpracy  z  systemami  sygnalizacji  pożaru  Esser  by  Honeywell  Winmag  plus  wykorzystuje 

dedykowany  interfejs sieci essernet SEI  (Serial Essernet  Interface), który zapewnia szybką wymianę 

danych  bez  obciążania  procesora  i  portów  komunikacyjnych  central  w  systemie.  Interfejs  SEI 

podłącza się bezpośrednio do sieci essernet central CSP po stronie systemu sygnalizacji pożaru oraz 

do  portu  transmisji  szeregowej  (najczęściej  RS232)  po  stronie  komputera  PC  z Winmag  plus. W 

przypadku wystąpienia pojedynczej usterki  sieci  lub usterki  central  stacja Winmag plus  zachowuje 

komunikację  z  systemem  dzięki  niezależności  od  portów  komunikacyjnych  central  i  redundantnej 

strukturze sieci essernet. 

W  zakresie  nadzoru  i  wizualizacji  Winmag  plus  komunikuje  się  z  systemami  bezpieczeństwa 

jednokierunkowo – otrzymując  informacje z systemu  (transmisja  jednokierunkowa). Aplikacja może 

również  służyć  funkcjom  zarządzania  i  obsługi  systemu  z  poziomu  komputera  PC–  wysyłając 

komunikaty  i  komendy  do  systemu  (transmisja  dwukierunkowa).  Komunikacja  jednokierunkowa, 

gwarantująca  brak  ingerencji  systemu Winmag  plus w  integrowane  systemy,  dostępna  jest  przez 

odpowiednie  zaprogramowanie  systemu  i  ew.  wybór  jednokierunkowego  interfejsu 

komunikacyjnego  SEI.  Dla  komunikacji  dwukierunkowej,  która  umożliwia  wygodną  obsługę  i 

manipulację  integrowanymi  systemami  z  poziomu  programu  i  komputera  PC,  konieczne  jest 

zastosowanie  dwukierunkowego  interfejsu  komunikacyjnego  SEI  oraz  odpowiednie 

zaprogramowanie systemu. 

Winmag plus przekazuje  informacje użytkownikowi  za pomocą okien– monitorów  informujących o 

zdarzeniach  w  systemie  i  dających  wskazówki  dotyczące  wymaganych  czynności.  Informacja  o 

alarmie i stanie poszczególnych elementów systemu wskazywana jest na wielopoziomowej strukturze 

planu  obiektu,  pozwalając  dotrzeć  dokładnie  do  lokalizacji  alarmu  /  urządzenia.  Informacja  o 

alarmach i innych zdarzeniach w systemie dostępna jest również w logu zdarzeń, który zapisywany w 

systemie  służy  jako  rejestr  zdarzeń.  Graficznie  reprezentowane  systemy  bezpieczeństwa  na 
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monitorze  komputera  PC  oraz  ich  obsługa  za  pomocą  myszy  komputerowej  i  standardowego 

interfejsu programów pracujących w środowisku Windows gwarantują duże ułatwienie w obsłudze, 

większą  szybkość  i  dostępność  informacji  z  integrowanych  systemów  (wizualizacja  i  nadzór). 

Jednocześnie  operator  systemu może  z  poziomu  komputera  dokonywać  podstawowych  czynności 

obsługowych  systemu,  a  system  może  również  automatycznie  realizować  procedury  działań  na 

odpowiednie zdarzenia alarmowe (zarządzanie). 

Zestawienie podzespołów Winmag plus:  

Lp.  Nr kat.  Nazwa  Jm  Ilość

1. 788606  Obudowa interfejsu sieci SEI  szt.  1 

2. 784856  SEI ‐ interfejs sieci essernet, bez obudowy dwukierunkowy   szt.  1 

3. FX808341  Moduł sieciowy essernet 500 kBd FlexEs Contol  szt.  1 

4. 772386  Moduł interfejsu RS232 do SEI  szt.  1 

5. 013405.10  Konwerter TCP/IP – RS232/485  szt.  1 

6. 013610  Oprogramowanie WinmagPlus pakiet podstawowy  szt.  1 

7. 013631  Oprogramowanie Winmag Esser  szt.  1 

8. 
Stacja  robocza  HP 

Z220 dla MaxproVMS 

Windows® 7 Professional 64, wersja 64‐bitowa; Intel® Xeon® 

E3‐1225v2; Dysk SATA 1 TB 7200; 4GB RAM DDR3; Karta 

Intel Gigabit CT; z karta graficzną AMD FirePro V7900 2 GB ‐ 

wyjścia na 4 monitory  

szt.  1 

9. Monitor 22” 16:9 

Monitor  22”  16:9 Wide,  czarny  ,1920  x  1080  FullHD,  szkło 

optyczne NeoV™, Technologia Anti‐Burn‐in™, zestaw funkcji 

AIP: PIP  i PBP, 3D CombFilter, Deinterlace,  redukcja  szumu, 

możliwość  rotacji  obrazu,  wybór  proporcji  obrazu,  czujnik 

EcoSmart  regulujący  pobór  prądu,  dostrajanie  poziomu 

czerni, wbudowane  głośniki  (2x  2W), wejścia/wyjścia:  VGA, 

DVI, HDMI, S‐Video, CVBS in/out (BNC x 2), Audio in/out 

szt.  2 

10.   Materiały instalacyjne  kpl.  1 

 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń  innych producentów, niż podano w projekcie pod warunkiem 

posiadania tych samych parametrów technicznych, które  integrują wszystkie projektowane systemy 

bezpieczeństwa  w  jednym  środowisku  (aplikacji)  programowej  a  przede  wszystkim  po  uzyskaniu 

zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. 
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2.6 Dźwiękowy System Ostrzegawczy  

Projektuje się wykonanie nowego dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

Projekt  instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego został oparty o technologię Variodyn firmy 

Honeywell  jako  wzorzec.  Rozwiązania  zamienne  mogą  być  zastosowane  pod  warunkiem  że,  nie 

obniżą standardu, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz walorów użytkowych. Rozwiązania 

alternatywne muszą być  równoważne  (nie gorsze)  lub  lepsze w zakresie parametrów  technicznych, 

mechanicznych,  funkcjonalnych  dla  całego  systemu  oraz  poszczególnych  komponentów  systemu 

wraz z wyposażeniem.  

 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

Podstawa prawna: 

Dźwiękowy  System  Ostrzegawczy  (DSO)  wymagany  jest  w  obiekcie  zgodnie  z  par.  29  pkt.  1 

rozporządzenia  MSWiA  z  7  czerwca  2010  r.  w/s  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych 

obiektów budowlanych i terenów, Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 719. 

Wymagania normatywne: 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy zainstalowany w obiekcie służący celom ewakuacji i powiadamiania 

o zagrożeniu ma być zgodny z wymaganiami norm: 

 PN‐EN 60849:2001 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze 

 PN‐EN  54‐16:2011  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  ‐  Część  16:  Centrale  dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych 

 PN‐EN  54‐24:2008  Systemy  sygnalizacji  pożarowej  ‐  Część  24:  Dźwiękowe  systemy 

ostrzegawcze – Głośniki 

Zastosowane elementy systemu muszą być zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami 

powyższych norm,  a  system DSO musi  spełniać wymagania  techniczne  i  funkcjonalne określone w 

powyższych normach.  

Wymagane dopuszczenia: 

Dźwiękowy system ostrzegawczy posiadać musi certyfikaty zgodności z normami:  

 PN‐EN 54‐16:2011 dla centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego  

 PN EN 54‐24:2008 dla głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

Jednocześnie dźwiękowy  system ostrzegawczy posiadać musi  świadectwo dopuszczenia CNBOP dla 

centrali i głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: 

Funkcje systemu DSO: 
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Centrala  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  (CDSO)  ma  służyć  realizacji  zasadniczych  funkcji 

ewakuacji i informowania o zagrożeniu osób przebywających w obiekcie w sposób automatyczny po 

otrzymaniu  sygnałów  z  systemu  sygnalizacji  pożarowej  (SSP)  lub w  sposób  ręczny  przez mikrofon 

strażaka. 

Centrala  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego ma  również  umożliwiać  realizację  fakultatywnych 

funkcji  nagłośnienia  obiektu  w  celach  nie‐ewakuacyjnych:  tła  muzycznego  i  rozgłaszania 

komunikatów  informacyjnych.  Centrala  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  nie  powinna  służyć 

żadnym innym celom. 

Budowa centrali DSO:  

Centrala  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  ma  być  niezależną  jednostką  zainstalowaną  w 

szafie/szafach rack 19”. Projektuje się lokalizację szaf DSO w wydzielonym i zamkniętym obszarze na 

poziomie kondygnacji ‐1 w strefie SP3. 

Jednostka  centralna,  zasilacz  i  pozostałe  elementy  CDSO  projektuje  się  jako  dedykowane  tylko 

funkcjom  przeznaczonym  dla  systemu DSO  i  nie mogą  być współdzielone  z  innymi  systemami  na 

obiekcie. 

System musi  być w  pełni  skalowalny  ‐  umożliwiać  swobodną  i  prostą  rozbudowę  o  kolejne  strefy 

nagłośnienia i linie głośnikowe.  

Topologia systemu DSO:  

System DSO ma umożliwiać budowę systemu w architekturze: 

 autonomicznej (jedna szafa rack); 

 skupionej (kilka połączonych szaf rack); 

 rozproszonej (wiele szaf umieszczonych w różnych miejscach obiektu); 

W  przypadku  architektury  skupionej  i  rozproszonej w  celu  zapewnienia wysokiej  niezawodności  i 

poziomu bezpieczeństwa  systemu, uproszczenia okablowania  i  struktury  systemu  ‐ w każdej  szafie 

rack 19” muszą być zainstalowane: 

 osobny zasilacz/zasilacze rezerwowe wraz z baterią akumulatorów do zasilania rezerwowego 

urządzeń w szafie; 

 osobna jednostka/jednostki kontrolera systemu z własną pamięcią komunikatów alarmowych 

do zarządzania, komunikacji, kontroli i sterowania urządzeń w szafie; 

 osobny  wzmacniacz/wzmacniacze  rezerwowe  jako  rezerwa  dla  wszystkich  wzmacniaczy 

strefowych w szafie; 

W  przypadku  architektury  skupionej  i  rozproszonej  system ma  zapewniać  funkcjonowanie  każdej 

szafy rack pomimo wystąpienia przerwy w połączeniach między szafami. 
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W przypadku architektury  rozproszonej systemu zgodnie z wymaganiami normy PN EN 54‐16:2011 

konieczne  jest  zrealizowanie połączenia między  szafami CDSO umieszczonymi w  różnych miejscach 

obiektu  za  pomocą  redundantnej  drogi  komunikacji/transmisji.  Usterka  jednego  toru 

transmisji/komunikacji  nie  może  wpływać  na  działanie  systemu,  który  ma  zachować  pełną 

funkcjonalność z wykorzystaniem drugiego toru transmisji/komunikacji. 

W przypadku architektury  rozproszonej połączenia pomiędzy  szafami CDSO mają być wykonane  za 

pomocą  ognioodpornych,  bezhalogenowych, wzmocnionych mechanicznie  kabli  światłowodowych 

wielomodowych lub jednomodowych zgodnych z wytycznymi producenta CDSO. 

System DSO projektuje się jako cyfrowy, który ma zapewniać w pełni cyfrowe połączenia torów audio 

i  komunikacyjnych  (danych)  pomiędzy  jednostkami  kontrolerów  systemowych  i  szafami  DSO  w 

systemie skupionym i rozproszonym. 

Linie głośnikowe: 

System DSO ma umożliwiać współpracę z  liniami głośnikowymi w postaci  linii bez odgałęzień,  linii z 

odgałęzieniami oraz pętli głośnikowej z dwustronnym podłączeniem do CDSO. 

Nadzór ciągłości  linii głośnikowej ma być  impedancyjny dla wykrywania uszkodzeń  linii głośnikowej, 

jak  również  wykrywania  usunięcia  (np.  kradzieży)  głośników  w  systemie  przy  odpowiedniej 

konfiguracji linii. System ma umożliwiać automatyczny pomiar impedancji odniesienia dla każdej linii 

głośnikowej  indywidualnie.  System  ma  umożliwiać  indywidualne  ustawienie  zakresu  tolerancji 

impedancji  dla  każdej  linii  głośnikowej  dla  konfiguracji  optymalnych  ustawień  nadzoru  każdej  linii 

głośnikowej  niezależnie.  System  ma  umożliwiać  automatyczne  adaptowanie  wartości  impedancji 

odniesienia dla każdej  linii głośnikowej dla zapewnienia odporności na wpływ  środowiska pracy na 

linie: wolnozmiennych wahań temperatury, wilgotności, pola elektromagnetycznego itp. 

Wzmacniacze:  

System DSO ma  być wyposażony we wzmacniacze mocy  klasy D  (cyfrowe)  separacją  galwaniczną 

wyjść  100V  dla  zapewnienia  wysokiej  sprawności  energetycznej  i  wysokiego  poziomu 

bezpieczeństwa. Klasa D wzmacniaczy zapewnia niską stratność energetyczną CDSO, a więc również 

niską emisję ciepła i energooszczędność – obniżony pobór mocy z zasilania sieciowego i rezerwowego 

względem wzmacniaczy analogowych (klasa A, A/B)  

System ma wykorzystywać  technikę  100V  linii  głośnikowej  z możliwością  podawania  do  500W  na 

pojedynczą linię głośnikową. 

Stacje mikrofonowe: 

Stacje  mikrofonowe  w  systemie  mają  umożliwiać  swobodne  konfigurowanie  funkcji  każdego 

przycisku  stacji  niezależnie.  Stacje  mikrofonowe  mają  jednocześnie,  bez  potrzeby  wykonywania 

dodatkowych  czynności,  udostępniać  przyciski  wywołania  każdej  strefy  nagłośnieniowej 
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indywidualnie  i wszystkich  stref  nagłośnieniowych  jednocześnie. W  tym  celu  stacje mikrofonowe 

powinny mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły klawiatur z dodatkowymi przyciskami dla 

obsługi odpowiedniej liczby stref nagłośnienia. 

Musi  istnieć możliwość połączenia wyniesionych stacji mikrofonowych strażaka  i  informacyjnych za 

pomocą kabli miedzianych na odległość min. 200 m  i za pomocą kabli światłowodowych na większe 

odległości. 

Projektuje się dwie wyniesione stacje mikrofonowe‐jedna w pomieszczeniu ochrony na parterze oraz 

druga w pomieszczeniu dozoru na piątym piętrze strefy A. 

Pamięć komunikatów alarmowych:  

System  ma  umożliwiać  zapis  komunikatów  alarmowych/ewakuacyjnych  o  odpowiednio  wysokiej 

jakości dźwięku – min. 44kHz i 64kbit/s. 

Pamięć komunikatów alarmowych powinna być pamięcią stałą w jednostce/jednostkach kontrolerów 

CDSO  –  zintegrowaną  bezpośrednio  w  jednostce  centralnej,  bez  możliwości  nieuprawnionego 

usunięcia i naruszenia. 

W pamięci  komunikatów  alarmowych  jednostek  centralnych musi być możliwość  zapisania min.  8 

różnych komunikatów alarmowych/ewakuacyjnych. 

Struktura komunikatów alarmowych i ewakuacyjnych powinna być zgodna z norma PN EN 60849. 

System  ma  umożliwiać  zapisanie  i  odtwarzanie  każdego  komunikatu  alarmowego  w  pamięci 

komunikatów  dwóch  różnych  jednostek  centralnych  CDSO,  co  zapewnia  redundancję  pamięci 

komunikatów i znaczące zwiększenie niezawodności i poziomu bezpieczeństwa systemu. 

Oprócz  nadzorowanej  pamięci  komunikatów  alarmowych/ewakuacyjnych  system  powinien 

umożliwiać wyposażenie w pojemną nienadzorowaną pamięć komunikatów  informacyjnych, muzyki 

itp. 

Jednoczesne nadawanie wielu komunikatów: 

System  DSO  musi  umożliwiać  jednoczesne  nadawanie  przynajmniej  5  różnych  komunikatów 

automatycznych lub nadawanych ze stacji mikrofonowych do dowolnie wybranych stref nagłośnienia, 

co  jest  niezbędne  dla  realizacji  ewakuacji  sekwencyjnej  obiektu  z  jednoczesnym  nadawaniem 

przynajmniej: 

 automatycznych  komunikatów ewakuacyjnych o  różnej  treści  i  charakterystyce akustycznej 

dopasowanej do różnych stref nagłośnienia; 

 1  automatycznie  nadawanego  komunikatu  alarmowego  –  ostrzegającego  o  możliwym 

zagrożeniu/alarmie; 

 1  ręcznie  nadawanego  komunikatu  ewakuacyjnego  z  nadrzędnego mikrofonu  strażaka  do 

wybranych stref nagłośnienia; 
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Wejścia i wyjścia audio: 

System  musi  być  wyposażony  w  minimum  2  symetryczne  wejścia  audio  0dB  (z  możliwością 

zwiększenia) do wprowadzenia  sygnałów audio z zewnętrznych  źródeł dźwięku np. odtwarzacz CD, 

mp3, tuner radiowy itp. 

System  musi  być  wyposażony  w  minimum  2  symetryczne  wyjścia  audio  0dB  (z  możliwością 

zwiększenia) do wyprowadzenia sygnałów audio do zewnętrznych odbiorników dźwięku np. centrala 

telefoniczna, system przywoławczy, system rozgłaszania obiektowego itp. 

W systemie musi występować możliwość wprowadzania korekcji graficznej torów audio na wejściach 

i  wyjściach  systemu  dla  każdego  wejścia  niezależnie  i  dla  każdej  strefy  nagłośnienia  niezależnie. 

Korekcja graficzna powinna być wprowadzana za pomocą ustawień programowych, nie za pomocą 

ustawień mechanicznych (potencjometr) – co ma zapewnić pełną odtwarzalność ustawień korekcji, w 

szczególności po wykonaniu pomiarów zrozumiałości mowy w obiekcie  i prowadzeniu dalszych prac 

w systemie. 

Połączenia w systemie: 

W  systemie  mają  być  dostępne  systemowe,  fabrycznie  wykonane  kable  połączeniowe  między 

komponentami w szafach rack w szczególności do przesyłana sygnałów audio  i komunikacji między 

poszczególnymi podzespołami centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

System DSO musi umożliwiać połączenie zdalne z pomocą protokołu TCP/IP i sieci komputerowych w 

celach m.in. prowadzenia zdalnej diagnostyki systemu. Połączenie zdalne powinno być zabezpieczone 

przed niepowołanym dostępem np. za pomocą loginu i hasła dostępu. 

System  DSO musi  umożliwiać  integrację  z  systemem  sygnalizacji  pożarowej  za  pomocą  interfejsu 

przekaźnikowego,  jak  również  za  pomocą  interfejsu  cyfrowego  zapewniającego  pełną,  wydajną  i 

automatycznie nadzorowaną integrację systemów DSO i SSP. 

Pozostałe funkcje CDSO: 

System  DSO  musi  mieć  możliwość  zdefiniowania  wielu  priorytetów  dla  poszczególnych 

automatycznych komunikatów ewakuacyjnych i stacji mikrofonowych. 

Dla  skutecznego nagłośnienia pomieszczeń o dużym  czasie pogłosu  i  trudnych  akustycznie  system 

powinien udostępniać funkcje mikrofonu tła automatycznie regulującego poziom sygnałów audio w 

poszczególnych  strefach  nagłośnieniowych  oraz  funkcje  VOX  wykrywania  i  nadawania  sygnałów 

audio o odpowiednio wysokim poziomie. 

W  systemie  z 2  lub większą  liczbą  stacji mikrofonowych  system DSO musi udostępniać możliwość 

komunikacji interkomowej pomiędzy operatorami stacji mikrofonowych. Funkcja interkomu umożliwi 

nawiązanie bezpośredniego połączenia pomiędzy operatorami stacji mikrofonowych także w sytuacji 

pożaru w obiekcie i wyłączenia zasilania obiektu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
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Projektuje  się  wykorzystanie  do  celów  emisji  wywołań  słownych  lub  zapisanych  komunikatów 

cyfrowych  poprzez następujące urządzenia: 

 dla  celów  prowadzenia  akcji  ratowniczo‐  ewakuacyjnej  projektuje  się  wyniesioną  stację 

alarmową  tzw.  mikrofon  strażaka  zlokalizowany  przy  centrali  sygnalizacji  pożarowej  w 

pomieszczeniu  ochrony  na  parterze  oraz  w  pomieszczeniu  dozoru  na  5  piętrze  strefy  A. 

Dodatkowo mikrofon strażaka należy zainstalować w szafie DSO na kondygnacji ‐1, 

 na potrzeby codziennego użytku przewiduje się wykorzystanie stacji mikrofonowej strażaka 

zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze. 

Do nadzorowania poprawności działania głośników końcowych system wykorzystuje linię głośnikową. 

Zasada działania systemu nadzoru nie opiera się na pomiarze prądu stałego lub impedancji. 

Nadzór  linii  głośnikowej może  zostać włączony  lub wyłączony  za pośrednictwem oprogramowania 

konfiguracyjnego. 

Projektuje  się  instalację  opartą  o  głośniki  ścienne  i  sufitowe  przeznaczone  do  stosowania  w 

dźwiękowych  systemach  ostrzegawczych.  Głośnik  posiada  wbudowane  zabezpieczenie,  które  w 

przypadku  pożaru  i  zniszczenia  głośnika  nie  dopuszcza  do  uszkodzenia  instalacji,  do  której  został 

dołączony. W ten sposób zabezpieczona jest poprawność działania systemu jako całości, a co za tym 

idzie,  przez  głośniki  w  innych  strefach  ludzie mogą  być  w  dalszym  ciągu  informowani  o  sytuacji 

zagrożenia. Głośnik jest wyposażony w ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny i odporne 

na wysoką temperaturę okablowanie.  

Instalację linii głośnikowych wykonać przewodem typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 o niskiej emisji dymu 

odpornym  na  rozprzestrzenianie  płomienia,  ognioodpornym  ‐  minimum  90  minut,  zachowując 

ciągłość  linii  głośnikowej. Kable umocowane  są w odstępach  co 30  cm  certyfikowanymi obejmami 

ognioodpornymi z tulejkami rozporowymi stalowymi M6 oraz wkrętów do metalu M6 lub za pomocą 

koryt  i  kanałów  ognioodpornych.  Instalację  pionową  układać  na  drabinkach  kablowych 

zlokalizowanych  w  pionie  kablowym,  które  należy  po  zakończeniu  robót  zabudować.  Lokalizację 

pionu kablowego ustalić na etapie wykonawczym z inspektorem nadzoru Inwestora.  

Systemy  tras  kablowych o odporności ogniowej powinny być  tak  zamontowane,  aby  ich  elementy 

tworzyły konstrukcje nośne  zgodne z katalogiem producenta  i  Świadectwem Dopuszczenia CNBOP. 

Do mocowania konstrukcji należy stosować odpowiednie kotwy posiadające ważne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Elementy systemów tras kablowych o odporności ogniowej należy tak 

instalować,  aby w  czasie  pożaru  spadające  elementy  budowlane  nie  i  innego  typu  instalacje  nie 

naruszyły  funkcjonowania  systemu  przez  czas  określony  jego  klasą  odporności  ogniowej. 

Zamontowana  trasa  kablowa  o  odporności  ogniowej  powinna  być  zgodnie  ze  Świadectwem 
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Dopuszczenia  oznakowana  przez  instalatora  za  pomocą  nalepki  dostarczonej  przez  dostawcę 

elementów trasy kablowej. Nalepkę należy nakleić na jeden z elementów konstrukcji trasy kablowej 

w miejscach gdzie rozpoczyna się i kończy trasa kablowa, a także w miejscach jej przejść przez ściany i 

sufity. zapotrzebowanie na naklejki należy podać przy składaniu zamówienia.  

Przejścia  instalacyjne  linii głośnikowych przez strefy pożarowe należy uszczelnić w klasie odporności 

ogniowej  EI120  masami  ognioszczelnymi  zgodnie  z  aktualnymi  Aprobatami  Technicznymi 

przewidzianymi  do  uszczelniania  przejść  kablowych,  a  miejsca  przejść  oznakować  odpowiednimi 

tabliczkami. 

Projektowana na obiekcie centrala DSO zostanie połączona z centralą sygnalizacji pożaru Esser FlexES 

za pośrednictwem modułów kontrolno‐ sterujących. Projektuje się współdziałanie obu systemów. 

Alarm  I‐go  stopnia  jest  alarmem wewnętrznym  i wymaga  zgłoszenia  się  (w  czasie  T1)  personelu 

dyżurującego (operatora centrali), naciśnięcia przycisku „Potwierdzenie”  i dokonania (w określonym 

programowo  czasie  T2)  rozpoznania  zagrożenia w  obiekcie.  Jeśli w wyniku  rozpoznania  personel 

stwierdzi,  że  występuje  zagrożenie  pożarowe,  to  może  użyć  najbliższego  ręcznego  ostrzegacza  i 

wywołać  natychmiast  alarm  II‐go  stopnia. W  przypadku  gdy  alarm  był  fałszywy  –  przed  upływem 

czasu  T1  –  powinna  zostać  przeprowadzona  procedura  „Kasowania”, w  przeciwnym  razie wystąpi 

alarm  II‐go  stopnia.  Także  w  przypadku  braku  użycia  lub  zbyt  późnego  użycia  przycisku 

„Potwierdzenie” (czas T1) wywołany zostanie alarm II‐go stopnia. 

Alarm  II‐go  stopnia,  poza  sygnalizacją  w  centrali  sygnalizacji  pożaru  spowoduje  przekazanie 

informacji  o  pożarze  do  stacji monitorowania  alarmów  pożarowych  PSP  oraz  uruchomienie wyjść 

sterujących  urządzeniami  sygnalizacyjnymi  oraz  związanych  z  bezpieczeństwem  p.poż.,  w  tym 

centralą DSO.  

Treść  przykładowego  komunikatu  ewakuacyjnego  nadawanego  na  poziomie,  na  którym  wykryto 

pożar oraz na klatce schodowej i w kondygnacjach na poziomie ‐1 oraz ‐2: 

"Proszę o uwagę. Proszę o uwagę. 

W budynku wykryty został pożar. 

Proszę niezwłocznie opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjny." 

Komunikat powtarzany cyklicznie do odwołania. 

Treść  przykładowego  komunikatu  ostrzegawczego  nadawanego  na  pozostałej  części  obiektu,  poza 

poziomami z sygnałem ewakuacyjnym: 

"Proszę o uwagę. Proszę o uwagę. 

W oddalonej części budynku wykryty został pożar. 

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i oczekiwanie na dalsze komunikaty." 

Komunikat powtarzany cyklicznie do odwołania. 
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Treść przykładowego komunikatu odwołującego: 

"Uwaga. Uwaga. 

Alarm został odwołany.  

W budynku nie występuje zagrożenie. 

Można powrócić do wykonywanych czynności." 

Komunikat powtarzany dwukrotnie. 

W  przypadku  zasygnalizowania  w  CSP  alarmu  II‐go  stopnia  z  danego  obszaru  obiektu 

(odpowiadającego określonej  strefie  rozgłaszania alarmowego) zostanie wysterowane odpowiednie 

wejście  centrali  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego w  celu  nadania  sygnału  alarmowego  oraz 

komunikatu  o  ewakuacji  oraz  komunikatu  ostrzegawczego.  Projektuje  się  redundantną  transmisję 

pomiędzy  centralą  sygnalizacji  pożarowej  a  centralą  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego,  która 

odbywa się dwukierunkowo dzięki wykorzystaniu dedykowanego  interfejsu sieci essernet SEI (Serial 

Essernet  Interface)  oraz  połączenia  analogowego  Przyjęte  rozwiązanie  zapewnia  szybką  wymianę 

danych  bez  obciążania  procesora  i  portów  komunikacyjnych  central  w  systemie.  SSP  przekazuje 

informacje o zdarzeniach alarmowych do DSO, DSO melduje stan zbiorczego uszkodzenia do SSP. 

Poza możliwością aktywowania DSO w sposób automatyczny przewiduje się możliwość użycia stacji 

wywoławczej  przez  osoby  wymienione  w  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  IBP  w  celu 

przerwania  trybu  automatycznego  i  realizowania  zadań  określonych  w  opisie.  W  tym  celu 

poszczególnym przyciskom   klawiatury   stacji   zostały   przypisane   odpowiednie   funkcje   zgodnie   z 

instrukcją dla strażaka i operatora.  

 

Należy zrealizować następujący podział na strefy nagłośnienia, które opisuje poniższa tabela: 
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Kondygnacja

1 6 3 18 -2 Strefa 1 DSO1

2 6 3 18 -2 Strefa 1 DSO1

3 5 3 15 -1 Strefa 2 DSO1

4 4 3 12 -1 Strefa 2 DSO1

5 15 3 45 -1 Strefa 2 DSO1

6 15 3 45 -1 Strefa 2 DSO1

7 9 3 27 -1 Strefa 2 DSO1

8 8 3 24 -1 Strefa 2 DSO1

9 9 2 3 33 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

10 9 2 3 33 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

11 12 4 3 48 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

12 13 3 3 48 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

13 2 6 3 24 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

14 2 6 3 24 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

15 4 25 3 87 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

16 3 25 3 84 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

17 1 2 3 9 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

18 2 3 6 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

19 1 1 3 6 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

20 2 3 6 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

21 9 1 3 30 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

22 9 1 3 30 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

23 5 7 3 36 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

24 5 7 3 36 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

25 1 10 3 33 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

26 1 10 3 33 +1; +1.5 Strefa 3 DSO1

27 6 3 18 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

28 6 3 18 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

29 7 3 21 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

30 7 3 21 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

31 6 9 3 45 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

32 6 9 3 45 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

33 5 3 15 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

34 5 3 15 +2; +2.5 Strefa 4 DSO2

35 19 3 57 +3; +4 Strefa 5 DSO2

36 18 3 54 +3; +4 Strefa 5 DSO2

37 10 3 30 +3; +4 Strefa 5 DSO2

38 10 3 30 +3; +4 Strefa 5 DSO2

39 12 3 36 +3; +4 Strefa 5 DSO2

40 12 3 36 +3; +4 Strefa 5 DSO2

41 3 5 3 24 +3; +4 Strefa 5 DSO2

42 3 5 3 24 +3; +4 Strefa 5 DSO2

43 2 3 6 +5; Strefa 6 DSO2

44 3 3 9 kl schodowa Strefa 7 DSO2

45 3 3 9 kl schodowa Strefa 7 DSO2

46 3 3 9 kl schodowa Strefa 7 DSO2

47 3 3 9 kl schodowa Strefa 7 DSO2

48 6 3 18 kl schodowa Strefa 7 DSO2

49 3 3 9 kl schodowa Strefa 7 DSO2

50 3 0 rezerwa

Razem 104 352 1368

Nr linii 
głośnikowej

Ilość- gł. 
sufitowy

Ilość gł. 
ścienny

Odczep 
głośnika (W)

Razem moc 
(W)

Nr strefy 
nagłośnienia

Nr szafy 
DSO
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Pomiary systemowe: 

Wykonawca zobligowany jest do wykonania pomiarów zrozumiałości mowy, głośności komunikatów 

słownych  w  decybelach  oraz  pomiarów  rezystancji  izolacji  okablowania  i  skuteczności  ochrony 

przeciwporażeniowej kabli zasilających, głośnikowych i połączeniowych. 

Uwagi dotyczące pomieszczenia szafy systemowej DSO: 

 dostęp  do  urządzeń  DSO  powinien  być  ograniczony  tylko  dla  przeszkolonego  personelu 

(centrala DSO  zamykana  na  klucz  lub  posiadające  inne  zabezpieczenia mechaniczne  przed 

dostępem osób nieuprawnionych). 

Zabrania się: 

 malowania przewodów i urządzeń (głośniki, mikrofony itp.), 

 zastawiania głośników elementami ograniczającymi ich słyszalność. 

Uwagi dotyczące konserwacji systemu: 

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:  

 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe  i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone  i 

odpowiednio zabezpieczone; 

 dokonał oględzin, aby ustalić, czy w budynku nastąpiły  jakieś zmiany budowlane  lub w  jego 

przeznaczeniu,  które mogły wpłynąć  na  rozmieszczenie  urządzeń  detekcyjnych.  Oględziny 

powinny także potwierdzić, czy są wszystkie zamontowane wcześniej elementy; 

 sprawdził cały system na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; 

 dokonał czyszczenia szafy systemowej wraz z mikrofonami. 

Użytkownik  lub właściciel powinien zapewnić, aby zgodnie z wytycznymi producenta bloku zasilania 

urządzeń  DSO  specjalista  dokonywał  i  zapisywał  wyniki  zalecanych  przeglądów  kwartalnych, 

półrocznych oraz rocznych wg zaleceń DTR. 

Użytkownik  lub właściciel powinien zapewnić, aby zgodnie z wytycznymi producenta bloku zasilania 

urządzeń DSO dokonywano i zapisywano wyniki przeglądów codziennych i miesięcznych. 

Każda  zauważona  nieprawidłowość  powinna  być  odnotowana  w  książce  pracy  i możliwie  szybko 

usunięta. Książkę pracy powinien dostarczyć Wykonawca instalacji. 
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Zestawienie urządzeń i materiałów dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

Zestawienie urządzeń i materiałów dźwiękowego systemu ostrzegawczego

Lp.  Nr kat.  Nazwa  Jm  Ilość

►Centrala DSO1 w pomieszczeniu strefy SP3 na kondygnacji ‐1

1.   583362.22  Kontroler DOM 4‐24, 4 kanały 500W/100V, 24 linii głośnikowych   szt.  4

2.   583331.21  Uniwersalny moduł  interfejsu UIM,  2 we/2 wy  audio,  48 we/wy 

stykowych  

szt.  1

3.   583351  Moduł VCM wskaźników stanu systemu  szt.  1

4.   583341.21  Moduł wejść sterujących CIM, 8 we/wy stykowych  szt.  1

5.   583503.RE   Stacja  mikrofonowa  DCSF12  RE,  12  przycisków,  obudowa 

wpuszczana, mikrofon 'gruszka' 

szt.  1

6.   583506   Klawiatura  dodatkowa DKM18  stacji mikrofonowej DCS15  RE,  18 

przycisków  

szt.  1

7.   584962    Obudowa do 2 mikrofonów DCSF, natynkowa, czerwona  szt.  1

8.   583507   Obudowa podtynkowa do klawiatury DKM18 lub stacji DCSF15   szt.  1

9.   583316.21 

 

Konwerter  światłowodowy  DAL‐bus  do  kontrolera  DOM, 

wielomodowy 

szt.  1

10.   583317.21   Konwerter  światłowodowy  DAL‐bus  do  stacji mikrofonowej  DCS, 

wielomodowy 

szt.  1

11.   960000.10   Zasilacz buforowy 2A/24V, ZSP‐135‐DR, bez aku szt.  1

12.   018007   Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS szt.  2

13.   583401.21  Kabel sygnałowy S12 do 12 wejść/wyjść UIM, do 4 szt. na UIM   szt.  1

14.   583422.21  Kabel połączeniowy RC 22, DOM ‐ wzmacniacz rezerwowy   szt.  4

15.   583452.21  Kabel  podłączenia  linii  głośnikowych  DOM4‐24,  max  4  szt.  na 

DOM4‐24  

szt.  8

16.   583477.21  Kabel 100V połączeniowy DOM ‐ 2 wzmacniacze 2‐kanałowe   szt.  8

17.   583481  Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 1m  szt.  10

18.   583486  Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 1m  szt.  10

19.   583491  Kabel połączeniowy DOM ‐ wzmacniacz, STP Cat.5, zielony, 0,5 m   szt.  10
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20.   581721  Zasilacz buforowy 150A/24VDC, 225Ah/24VDC, EN54‐4/A2   szt.  1

21.   581730  Akumulator 105Ah/12V, wym. 502x111x236 mm  szt.  4

22.   584920.021  Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń  szt.  1

23.   583708  Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn  szt.  4

►Centrala DSO2 w pomieszczeniu strefy SP3 na kondygnacji ‐1

1.   583362.22  Kontroler DOM 4‐24, 4 kanały 500W/100V, 24 linii głośnikowych   szt.  4

2.   583331.21  Uniwersalny moduł  interfejsu UIM,  2 we/2 wy  audio,  48 we/wy 

stykowych  

szt.  1

3.   583351  Moduł VCM wskaźników stanu systemu  szt.  1

4.   583341.21  Moduł wejść sterujących CIM, 8 we/wy stykowych  szt.  1

5.   583503.RE   Stacja  mikrofonowa  DCSF12  RE,  12  przycisków,  obudowa 

wpuszczana, mikrofon 'gruszka' 

szt.  1

6.   583506   Klawiatura  dodatkowa DKM18  stacji mikrofonowej DCS15  RE,  18 

przycisków  

szt.  1

7.   584962    Obudowa do 2 mikrofonów DCSF, natynkowa, czerwona  szt.  1

8.   583507   Obudowa podtynkowa do klawiatury DKM18 lub stacji DCSF15   szt.  1

9.   583316.21 

 

Konwerter  światłowodowy  DAL‐bus  do  kontrolera  DOM, 

wielomodowy 

szt.  1

10.   583317.21   Konwerter  światłowodowy  DAL‐bus  do  stacji mikrofonowej  DCS, 

wielomodowy 

szt.  1

11.   960000.10   Zasilacz buforowy 2A/24V, ZSP‐135‐DR, bez aku szt.  1

12.   018007   Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS szt.  2

13.   580231  Wzmacniacz 2XD250 klasa D, 2x250W/100V, 2HU szt.  7

14.   583401.21  Kabel sygnałowy S12 do 12 wejść/wyjść UIM, do 4 szt. na UIM   szt.  1

15.   583422.21  Kabel połączeniowy RC 22, DOM ‐ wzmacniacz rezerwowy   szt.  4

16.   583452.21  Kabel  podłączenia  linii  głośnikowych  DOM4‐24,  max  4  szt.  na 

DOM4‐24  

szt.  7

17.   583477.21  Kabel 100V połączeniowy DOM ‐ 2 wzmacniacze 2‐kanałowe   szt.  8

18.   583481  Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 1m  szt.  10
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19.   583486  Kabel Ethernet, STP Cat5, żółty, 1m  szt.  10

20.   583491  Kabel połączeniowy DOM ‐ wzmacniacz,  STP Cat.5, zielony, 0,5 m   szt.  7

21.   581721  Zasilacz buforowy 150A/24VDC, 225Ah/24VDC, EN54‐4/A2   szt.  1

22.   581730  Akumulator 105Ah/12V, wym. 502x111x236 mm  szt.  4

23.   584920.021  Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urządzeń  szt.  1

24.   583708  Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn  szt.  4

►Elementy liniowe‐ głośniki 

1.   581182  Głośnik sufitowo‐ ścienny DAL165/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal  szt.  349

2.   581169 

 

Głośnik  sufitowy  DELF  165/6PP,  6W/100V,  CNBOP,  zawiesie  i 

kopuła w kpl. 

szt.  104

►Materiały instalacyjne 

1.   HDGs  PH90 

3x2,5 

Przewód instalacyjny m  15000

2.   970153.IN  Światłowód wielomodowy bezhalogenowy, z zachowaniem funkcji 

pożaru  PH15/PH120  dla  wyniesionych  mikrofonów  strażaka, 

BRUsafety, 2 włókna MM 

m  600

3.   LLK 26.030 R  Kanał kablowy z pokrywą, biały m  8000

4.   LSTA 26.030  Łącznik kanału kablowego  szt.  500

5.   LLK 60.100 R  Kanał kablowy z pokrywą, biały m  2000

6.   LSTA 60.100  Łącznik kanału kablowego  szt.  150

7.   DAM 6x5  Kotwa stalowa z nakrętką i podkładką szt.  40000

8.   KGS100H60/

3F 

Korytko siatkowe E90 m  1000

9.   USSN/USSO  Łącznik koryta siatkowego E90  szt.  4000

10.     Materiały instalacyjne kpl.  1

Uwaga:  

7. Wykonawca  zweryfikuje  i uzupełni  całość  instalacji DSO pod względem  zgodności  ilości  i  lokalizacji 

zainstalowanych głośników z przedstawionymi na rysunkach poglądowych. 

 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały  i rozwiązania równoważne, 

to  jest  w  żadnym  stopniu  nie  obniżające  standardu  i  nie  zmieniające  zasad  oraz  rozwiązań 
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technicznych  przyjętych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  tym  samym  nie  powodujące  konieczności 

przeprojektowania  jakichkolwiek  elementów  infrastruktury  ani  nie  pozbawiające  Użytkownika 

żadnych wydajności, funkcjonalności i użyteczności. 

Jeżeli Wykonawca  zaproponuje  zastosowanie  rozwiązania  zamiennego  (alternatywnego),  powinien 

przedstawić  Projektantowi  listę  zamienionych  materiałów  (wraz  z  zaprojektowanymi 

odpowiednikami  w  formie  tabeli  –  nr  katalogowy  producenta,  opis  produktu,  ilość),  jak  również 

wszelkie  karty  katalogowe  i  certyfikaty  wystawione  przez  akredytowane  niezależne  laboratoria 

testowe  i  inne  dokumenty  pozwalające  Zamawiającemu  (Inwestorowi)  ocenić  zgodność 

proponowanego  rozwiązania  ze wszystkimi wymaganiami  SIWZ  i  dokumentacji  projektowej.  Jeżeli 

taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć  wszystkie  w/w  dokumenty  jako  załącznik  do  oferty  –  w  celu  zapewnienia  uczciwej 

informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla  innych oferentów, biorących 

udział w tym postępowaniu. 

 

2.7 Uwagi końcowe 

Całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  normami,  przepisami  BHP  oraz  w  koordynacji  z  pozostałymi 

branżami procesu budowlanego obiektu. 

Przed przystąpieniem do  robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty  instalacyjne 

wykonywać  sukcesywnie,  po  uzyskaniu  uzgodnień  od  Inwestora  oraz  po  uzyskaniu  pozwolenia  na 

budowę.  Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  przedstawionym  projektem  oraz  aktualnie 

obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Wszelkie  zmiany  w  trakcie  realizacji  robót  związanych  z 

wykonawstwem  objętych  niniejszym  projektem  instalacji,  winny  być  uzgodnione  z  autorem 

opracowania  i  inspektorem  nadzoru  budowlanego  oraz  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 

budowlanego. Wprowadzone zmiany należy nanieść na dokumentacji powykonawczej. 

Użyte  do  realizacji  wyroby  budowlane,  instalacyjne  i  urządzenia  powinny  być  dopuszczone  do 

stosowania  w  budownictwie  w  trybie  określonym  rozporządzeniem MGPiB  z  dn.  19.12.1994r.  w 

sprawie aprobat  i kryteriów  technicznych dotyczących wyrobów budowlanych  (Dz. U. Nr 10  z dnia 

8.02.1995r.). 

Elementy  zamawiać  i  wykonywać  na  podstawie  zweryfikowanych  obmiarów  rzeczywistych 

wykonywanych  na  obiekcie.  Dla  uniknięcia  niezgodności  –  wymiary  wszystkich  elementów  przed 

wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu. 

Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. 

W  przypadku  jakichkolwiek  rozbieżności  stanu  bieżącego  budowy  i  projektowanego  należy 

poinformować  projektanta.  Wszelkie  odstępstwa  od  projektu  wynikające  z  zastosowania  innych 
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materiałów,  rozwiązań  konstrukcyjnych  lub  technologii,  należy  uzgodnić  z  projektantem  i 

Inwestorem.  

Montaż  urządzeń  i  materiałów  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów  urządzeń  

i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  Inwestorowi  aprobat  technicznych, 

certyfikatów  zgodności,  świadectw  dopuszczenia,  instrukcji  obsługi,  schematów  oraz  DTR 

wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przed przystąpieniem do 

wyceny planowanych robót instalacyjnych. 

Od  wykonawcy  systemu  sygnalizacji  pożarowej  wymaga  się  wiedzy  i  doświadczenia  popartego 

stosownym  certyfikatem,  zaświadczeniem  wydanym  przez  producenta  systemu  Esser  w  zakresie 

instalowania i serwisowania central serii FlexES. 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały  i rozwiązania równoważne, 

to  jest  w  żadnym  stopniu  nie  obniżające  standardu  i  nie  zmieniające  zasad  oraz  rozwiązań 

technicznych  przyjętych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  tym  samym  nie  powodujące  konieczności 

przeprojektowania  jakichkolwiek  elementów  infrastruktury  ani  nie  pozbawiające  Użytkownika 

żadnych wydajności, funkcjonalności i użyteczności. 

Jeżeli Wykonawca  zaproponuje  zastosowanie  rozwiązania  zamiennego  (alternatywnego),  powinien 

przedstawić  Projektantowi  listę  zamienionych  materiałów  (wraz  z  zaprojektowanymi 

odpowiednikami  w  formie  tabeli  –  nr  katalogowy  producenta,  opis  produktu,  ilość),  jak  również 

wszelkie  karty  katalogowe  i  certyfikaty  wystawione  przez  akredytowane  niezależne  laboratoria 

testowe  i  inne  dokumenty  pozwalające  Zamawiającemu  (Inwestorowi)  ocenić  zgodność 

proponowanego  rozwiązania  ze wszystkimi wymaganiami  SIWZ  i  dokumentacji  projektowej.  Jeżeli 

taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć  wszystkie  w/w  dokumenty  jako  załącznik  do  oferty  –  w  celu  zapewnienia  uczciwej 

informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla  innych oferentów, biorących 

udział w tym postępowaniu. 

Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:  

 sprawdzenie  użytych  materiałów,  w  zakresie  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  i 

przywołanymi normami, 

 sprawdzenie  wykonanej  instalacji  w  zakresie  zgodności  z  projektem  wykonawczym  i 

uzupełnionym powykonawczym, 

 sprawdzenie  rezystancji  izolacji  instalacji,  rezystancji  doziemienia,  rezystancji  pętli  linii 

dozorowych SSP, 





 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI NR 1 

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA 

DO OKRĘGOWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Pan Piotr Michał Kuchniak o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0016/05

adres zamieszkania ul. Klonowa 26/17, 25-553 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-JX7-NCV-CWJ *

Podpis jest prawidłowy
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