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OPIS TECHNICZNY
1.1 Podstawa opracowania
• Zlecenie Inwestora.
• Projekt budowlany.
• Obowiązujące normy i przepisy, dane katalogowe urządzeń.
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji SAP, CCTV oraz SSWiN
w przebudowywanym budynku starej wozowni, przy ul. Katedralnej 6, dz. nr 108, obręb 6, Frombork,
woj. warmińsko- mazurskie.
1.3 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
W chwili obecnej budynek posiada czynną instalację elektryczną. Budynek zasilony jest z sieci ENERGAOPERATOR S.A. , układ pomiarowy bezpośredni.
1.4 Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Szczegóły związane z wykonaniem instalacji
elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu, lokalizacja wypustów / opraw oświetleniowych, lokalizacja
wypustów i gniazd 230V/400V przedstawiono na rysunkach. Rodzaje i przekroje przewodów dla
poszczególnych obwodów zostały określone w części rysunkowej. Sposób wykonania instalacji
przewidziano zgodnie z normą SEP-E-002.
• Przewody prowadzić p/t , prowadzić wzdłuż ścian, przy suficie w strefie górnej „SH-g” – 30 cm
od gotowej powierzchni sufitu i w strefie dolnej „SH-d” - 30cm od gotowej powierzchni
podłogi, trasy przewodów dostosować do sytuacji na etapie budowy.
• Przewody prowadzić w osłonach rurowych.
• Przewody prowadzić w osłonach rurowych w ewentualnych przestrzeniach ścian wykonanych
z płyt gipsowo- kartonowych.
• Przewody prowadzić na korytkach kablowych.
Ilość puszek instalacyjnych należy zredukować do minimum. Stosować puszki PK z deklem maskującym
do łączenia przewodów, a w łazienkach lub na korytkach stosować puszki 2K IP55/IP65. Łączniki
i przyciski oświetlenia instalować na wys. 1,3 m od posadzki.
1.5 Instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP
Centrala systemu sygnalizacji pożaru CSP
Głównym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna analogowa centrala.
Centrala sygnalizacji pożarowej należy do urządzeń analogowych typu adresowalnego. Automatyczne
czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, które zapewniają wykrywanie pożaru, są
przyłączone w zamkniętych pętlach do centrali sygnalizacji pożarowej i są identyfikowane jako
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pojedyncze elementy. W zależności od struktury budynku czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe mogą
być pogrupowane softwareowo w logiczne strefy. Centrala sygnalizacji pożarowej może zarządzać co
najmniej 32.000 różnych stref.
Centrala sygnalizacji pożaru została zbudowana jako całkowicie modułowa przy użyciu modułów, które
są wpinane na szynie. Szyna ta zapewnia modułom zasilanie i komunikację z kontrolerem
wewnętrznym centrali. Miejsce, w którym dany moduł zostanie wpięty na szynie może być wybrane
całkowicie losowo w zależności od wymagań funkcjonalnych danej instalacji. Centrala sygnalizacji
pożarowej może być wyposażona w sumie w 46 modułów, z których co najmniej 32 może być
analogowymi adresowalnymi modułami pętlowymi.
Moduły posiadają obudowę z plastiku, która zabezpieczenia podzespoły elektronicznie przed
czynnikami zewnętrznymi. W przypadku uszkodzenia lub problemów z danym modułem, może on być
wymieniony bez konieczności odłączania zasilania lub przeprogramowania centrali sygnalizacji
pożarowej.
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna spełniać wymagania normy PN-EN 54-2 oraz normy PN-EN
54-4.
Moduły wpinane na szynę centrali sygnalizacji pożarowej są obsługiwane przez kontroler wewnętrzny.
Firmware, dane konfiguracyjne oraz wszystkie ustawienia są przechowywane w pamięci flash
kontrolera. Dane konfiguracyjne oraz ustawienia są przechowywane również w modułach wpiętych na
szynę. Uszkodzenie lub brak modułu może być sprawdzony poprzez panel dotykowy kontrolera
centrali.
Kontroler Centrali jest standardowo wyposażony w graficzny panel dotykowy, za pomocą którego
można obsługiwać cały system sygnalizacji pożarowej. Panel dotykowy LCD ma co najmniej 14,5 cm
(mierzono średnicę) oraz wysoką rozdzielczość minimum 320 x 240 pikseli. Czytelność tekstu na
ekranie jest zapewniona poprzez podświetlenie z tyłu.
Panel dotykowy prezentuje w przejrzysty sposób informacje o alarmie pożarowym, uszkodzeniu itp.
Wbudowany brzęczyk może być aktywowany (ton ciągły lub modulowany) w celu wzbudzenia
zainteresowania obsługi obiektu w przypadku jakiegoś zdarzenia. Każde zdarzenie musi być
potwierdzone przez obsługę, po potwierdzeniu brzęczyk jest wyciszany. Na panelu dotykowym
wyświetlane są następujące informacje w przypadku wystąpienia zdarzenia: adres logiczny, czytelny
opis strefy logicznej oraz miejsca detekcji zdarzenia (minimum 32 znaki).
Następujące funkcje mogą być wyzwolone co najmniej przy pomocy panelu dotykowego:
•
skasowanie 1 czujki, strefy dozorowania lub całego systemu,
•
wyłączenie brzęczyka
•
wyciszenie sygnalizatorów akustycznych
•
włączenie oraz wyłączenie bypassu/blokowania czujek lub grupy czujek
•
przełączanie trybu pracy dzień/noc
•
przeglądanie informacji z licznika zdarzeń
•
ustawianie daty i godziny
•
przełączenie czujek/grup czujek w tryb testowania
•
zmiana profilu detekcji wielokryteriowych czujek pożarowych
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•

zmiana opisu strefy logicznej lub miejsca detekcji

Wszystkie zdarzenia są przechowywane w pamięci zdarzeń (liczniku zdarzeń). Licznik zdarzeń ma
pojemność 10000 zdarzeń jest przechowywany w pamięci flash kontrolera centrali. W przypadku
kompletnego uszkodzenia zasilania zdarzenia pozostaną zapisane w pamięci.
Każde zdarzenie jest przechowywane wraz z:
•
unikalnym numerem
•
datą i godziną wystąpienia
•
adresem logicznym elementu lub miejsca detekcji
•
opisem elementu lub miejsca detekcji
Potwierdzenie alarmu pożarowego
Przy pomocy panelu dotykowego możliwe jest potwierdzanie alarmu pożarowego wygenerowanego
przez automatyczne czujki pożarowe lub ręczne ostrzegacze pożarowe. Praca centrali może być
skonfigurowana w dwóch różnych trybach pracy – nocnym i dziennym.
Na panelu dotykowym wyraźnie wyświetlana jest informacja w jakim trybie pracy działa centrala.
Przełączane na tryb dzienny odbywa się poprzez przekręcenie klucza lub za pomocą panelu
dotykowego.
Tryb nocny.
Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie nie ma obsługi odpowiedzialnej za system
sygnalizacji pożarowej. Każdy wykryty alarm pożarowy jest automatycznie przesyłany „na zewnątrz”
oraz automatycznie uruchamiana jest sygnalizacja ewakuacji obiektu.
Tryb dzienny.
Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji gdy w obiekcie przebywa obsługa odpowiedzialna za
system sygnalizacji pożarowej. W przypadku wygenerowania alarmu pożarowego uruchamiane jest
odliczanie czasu do potwierdzenia przyjęcia alarmu. W tym przedziale czasu osoba odpowiedzialna za
system, poinformowana o wystąpieniu alarmu, zobowiązana jest podejść do centrali sygnalizacji
pożarowej. Poinformowanie o wystąpieniu alarmu pożarowego musi nastąpić poprzez włączenie
brzęczyka w centrali oraz syrenki alarmowej / komunikatu głosowego / systemu pagerowego lub DECT.
Przyciskając „Przyjęcie alarmu” na panelu dotykowym, osoba ta potwierdza, że przyjęła informację o
alarmie i że uda się zweryfikować prawdziwość alarmu pożarowego. Niezwłocznie po potwierdzeniu
przyjęcia alarmu sygnały ostrzegawcze są wyłączane, a użytkownik ma czas na zweryfikowanie alarmu
(drugi czas opóźnienia). Jeżeli potwierdzenie alarmu pożarowego nie zostanie dokonane przed
upłynięciem czasu na weryfikację centrala sygnalizacji pożaru automatycznie przechodzi w
alarmowanie II stopnia, rozpoczyna sygnalizację akustyczną i optyczną alarmu (ewakuacja obiektu)
oraz dokonuje niezbędnych wysterowań (np. wysyła informację do straży pożarnej, jeżeli transmisja
jest przewidziana).
Czas na weryfikację alarmu jest programowany w zależności od logicznej strefy dozorowej oraz czasu
niezbędnego na dotarcie obsługi do danej strefy/czujki. Pracownik obsługi ma czas na dotarcie do
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danego miejsca detekcji a następnie na powrót do centrali i ręczne potwierdzenie alarmu lub
zresetowanie systemu korzystając z panelu dotykowego. Jeżeli w czasie weryfikacji centrala otrzyma
kolejny sygnał alarmu lub wystąpi przerwanie linii dozorowej, automatycznie przejdzie w stan
alarmowania II stopnia i rozpocznie sygnalizację akustyczną i optyczną alarmu (ewakuacja obiektu) oraz
dokona niezbędnych wysterowań (np. wysyła informację do straży pożarnej, jeżeli transmisja jest
przewidziana).
Redundancja centrali sygnalizacji pożarowej
Centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać pełną redundancję kontrolera poprzez użycie
drugiego kontrolera jako slave dla kontrolera master aktualnie obsługującego system. W przypadku
uszkodzenia kontrolera master, redundantny kontroler slave automatycznie przejmuje wszystkie
funkcje systemu zapewniając poprawne działanie systemu w obiekcie.
Parametry elektryczne i mechaniczne centrali:
Napięcie zasilania 20 V DC do 30 V DC /5 V DC ± 5 %
Napięcie wyjściowe:
• dla linii dozorowej LSN 30 ± 1.0 V DC
• jako zasilanie dodatkowe 28 ± 1.0 V DC
Max. pobór prądu 1750 mA przy 24 V DC
Nominalny pobór prądu
• Moduł 39 mA przy 24 V DC
• Linia dozorowa LSN 1,7 x pobór prądu elementów w linii LSN
• AUX 1,2 x zasilanie dodatkowe
Maksymalny pobór prądu w linii 300 mA, uzależniony od konfiguracji elementów i typu zastosowanego
kabla.
Maksymalny pobór prądu dla zasilania dodatkowego (28 V DC) Max. 500 mA w pętli LSN (system ERT)
lub 2 x max. 500 mA w dla dwu linii otwartych
Elementy sygnalizacyjne/obsługi 2 diody LED (czerwona = alarm, żółty = uszkodzenie)
1 przycisk (sprawdzenie diod LED)
Materiał obudowy ABS, (UL94 V-0)
Kolor obudowy: wykończenie matowe, antracyt RAL 7016
Wymiary około 127 x 96 x 60 mm (5.0 x 3.8 x 2.4 in.)
Masa około 225 g

Automatyczne czujki pożarowe
Automatyczna czujka dymu wyposażona jest w dwa sensory dymu. Posiada inteligentną analizę
algorytmu detekcji pożaru z jednakową czułością dla pożarów wytwarzających widzialny dym.
Czujka posiada następujące właściwości:
- automatyczna detekcja dymu dzięki dwu sensorom optycznym (światło rozproszone) zbudowanym z
dwóch diod LED o różnych kolorach/długościach fali (niebieski i podczerwień)
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- zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału;
uzyskane istotne obniżenie podatności na alarmy fałszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania
- centralnie instalowany optyczny wskaźnik zadziałania w czujce jest widoczny pod każdym kątem,
zatem nie jest konieczne ustawianie gniazda czujki względem wejścia do pomieszczenia.
- proste rozwiązanie problemu wadliwego działania poprzez wymianę czujki (cała elektronika w głowicy
czujki, gniazdo bez komponentów elektronicznych)
- samokontrola sensorów,
- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku uszkodzenia sensora,
- sygnalizacja uszkodzenia w przypadku znacznego zabrudzenia
- automatyczne adresowanie,
- ręczne adresowanie w przypadku stosowania w istniejących sieciach z odgałęzieniami,
- 2 izolatory zwarć (jeden na wejściu drugi na wyjściu z czujki) zostały wbudowane w czujkę w celu
zachowania działania innych elementów na pętli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest
konieczne stosowanie przewodów o wytrzymałości funkcjonalnej.
- kształt czujki oraz labirynt przeciw pyłowy jest tak zaprojektowany, aby umożliwiał swobodne
przenikanie dymu do komory optycznej.
- zabezpieczenie przeciw kradzieżowe przeciw nieautoryzowanemu demontażowi czujek z gniazd,
który może być opcjonalnie aktywowane
- czujka wysyła sygnał przedalarmowy do CSP w przypadku, gdy osiągnięte zostanie poziom równy 75%
ustanowionego progu zadziałania,
- zdalna diagnostyka,
- kompensacja zabrudzenia
- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z umową EFSG/F/97/005
- czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umożliwiającym wymianę czujki za pomocą
teleskopowego uchwytu do wysokości 8 m.
- możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania,
- przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez dwużyłowy kabel sygnałowy
- wyjście dla wskaźnika zadziałania typu open collector, max. 0V przy 1.5 kΩ
- wskaźnik alarmu: czerwony LED
Parametry elektryczne i mechaniczne:
- Napięcie zasilania: 15 V DC…..33 V DC
- Pobór prądu: < 0,55 mA
- Wymiary bez gniazda: Ø 99,5mm x 52mm
- Wymiary z gniazdem: Ø 120mm x 63,5mm
- Materiał obudowy: Plastik, ABS (Novodur)
- Masa netto: 75g
- Kolor obudowy biały (podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa
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Liniowe czujki dymu
Nadajnik wysyła niewidoczną wiązkę podczerwieni (800 nm), ogniskowaną w obiektywie. Wiązka jest
odbijana pod kątem 180° przez reflektor pryzmowy zamontowany po przeciwnej stronie i powraca do
urządzenia. Jeżeli wiązka podczerwieni zostanie przesłonięta przez dym, a sygnał w odbiorniku spadnie
poniżej określonej wartości progowej przez ponad 10 sekund, czujka wyzwala alarm i zwiera styki
przekaźnika alarmowego. Wartość progowa aktywacji alarmu może być dostosowana do warunków
otoczenia. Możliwe ustawienia to: 25% (wysoka czułość), 35% oraz 50% (niska czułość). W związku z
tym zabrania się umieszczenia jakichkolwiek elementów powodujących przysłonięcie wiązki
podczerwieni .
Ponieważ dym nie tylko unosi się pionowo w górę, ale raczej tworzy chmurę nad źródłem ognia (w
zależności od ruchów powietrza i dziur powietrznych), szerokość strefy monitorowania jest znacznie
szersza niż średnica wiązki podczerwieni. Boczna szerokość detekcji z obu stron osi wiązki
wynosi 7,5 m. Miejsce montażu czujki należy przyjąć zgodnie z zaleceniami DTR producenta.
Gniazda czujek
Czujki są włączane w analogową adresowalną linię pętlową za pomocą uniwersalnego gniazda. Gniazdo
posiada zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, które zabezpiecza przeciw nieautoryzowanemu
demontażowi czujek bez użycia dedykowanych narzędzi. Gniazdo nie jest wyposażone w żadne
elementy elektroniczne. Gniazdo jest przeznaczone do montażu natynkowego i podtynkowego. W
przypadku montażu podtynkowego w celu poprawnego prowadzenia okablowania zaleca się
instalowanie gniazd w puszkach instalacyjnych typu 55.
Należy także pozostawić wystarczającą ilość miejsca na potrzeby prostej późniejszej konserwacji
systemu. Wejście i wyjście dla kabla są skierowane w dwóch różnych kierunkach, jak również kable
mogą być połączone i skierowane w jednym kierunku. Gniazdo wyposażone jest w zaciski, które
ułatwiają mocowanie kabli. Należy zapewnić możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania.
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Ręczny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, koloru czerwonego:
- adresowanie analogowe
- indywidualna identyfikacja ROP polegająca na wyświetlaniu adresu w celu szybkiej identyfikacji
miejsca uruchomienia,
- adresowanie automatyczne (pozycja urządzenia na pętli dozorowej) lub ręczne za pośrednictwem
obrotowego przełącznika (umożliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),
- sygnalizacja uruchomienia LED – czerwony mrugający
- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,
- automatyczne resetowanie zamka po zamknięciu drzwiczek,
- zintegrowane izolatory zwarć umożliwiające pełną funkcjonalność pozostałych elementów pętli w
dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.
Parametry techniczne:
- napięcie zasilania: od 10 do 33 V DC
- pobór prądu: 0.25 mA
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- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 135 x 135 x 39 mm
- Materiał obudowy: plastic, ASA
- Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001
- Masa: około 400 g
Zasilanie bateryjne
System powinien być wyposażony w zasilanie rezerwowe zapewniające jego pełną funkcjonalność w
stanie dozorowania w czasie 30 godzin. Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewniać
wystarczającą ilość prądu do poprawnego działania systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut
Okablowanie systemu
Instalacje przewodową systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać certyfikowanymi kabli,
dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej z podziałem na:
−

Pętle dozorowe
- Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2,

−

Linie sterownicze, sygnalizacyjne

- Niepalny kabel HTKSH PH90 1x2x1,4mm,
ułożonymi w miarę możliwości wg następujących sposobów montażu:
−

W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamkniętych,

−

W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pożaru,

−

Pod tynkiem w pionowych zejściach instalacji,

−

W listwach n/t EI90.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać
sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów.
Żyłę ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 łączyć we wszystkich elementach zgodnie z
poszczególnymi DTR. Dla każdej z pętli podłączyć tylko jedną stronę ekranu w centrali, druga
zaizolować i nie podłączać.
Zestawienie materiałów:
LP

KOD

Opis urządzenia

Ilość

1 MPC-3000-C

MPC-3000-C Kontroler centrali PL

1

2 CPH 0006 A

Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru CPH 0006 A na 6 modułów,
do instalacji na ramie montażowej

1

3 FBH 0000 A

Duża rama montażowa FBH 0000 A

1
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4 UPS 2416 A

ups2416 a

1

5 PRS-0002-C

PRS-0002-C Panel Rail Short

1

6 PRD 0004 A

Szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A

1

7

Zaślepka FDP 0001 A

2

8

Batteries (12 V), each 40 Ah

2

9 RML 0008 A

Moduł CSP z 8 wyjściami przekaźnikowymi

1

10 BCM-0000-B

Moduł kontroli baterii akumulatorów nadzorujący zasilanie CSP

1

11 ADC 0128 A

128 Point Address Card

1

12 LSN 0300 A

lsn300

2

13 FAP-425-O-R

Optyczna, punktowa czujka dymu z przełącznikiem obrotowym

36

13

Optyczna, punktowa czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania

32

14 MS 400

Podstawowe gniazdo czujki

68

Ręczny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, działanie pośrednie (typ B), koloru
czerwonego

9

15

FDP 0001 A

FMC-210-DM-GR

16 FNM-420U-A-RD Sygnalizator akustyczny Bosch
17 FLM-420-I8R1-S

21

Moduł interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejściami i jednym wyjściem
przekaźnikowym

18 FLM-420-RLV8-S Moduł interfejsowy z 8 wyjściami przekaźnikowymi
19
20

3
3

FLM-420/4-CON- Nadajnik optycznej czujki liniowej Fireray 50 RV + moduł sterujący linii
S
konwencjonalnych z obudową
Odbiornik optycznej czujki liniowej Fireray 50 RV

3
3

1.6 Instalacja alarmowa
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Ogólna charakterystyka systemu
W projektowanym Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu zastosowano sygnalizację zagrożenia
mienia w wyznaczonych miejscach szczególnie narażonych na włamanie. Strefy te chronione są za
pomocą czujek dualnych PIR + MW . Założono, że projektowany system będzie klasy nie wyższej niż
Grade 2. Jeżeli na obiekcie będzie pracownik ochrony przeprowadzający obchód, to należy go
wyposażyć w radiolinie antynapadową dalekiego zasięgu (np. odbiornik OPC-KO2 i nadajnik RNB-101S)
Zabezpieczeniem czujkami PIR+MW objęto wszystkie pomieszczenia z oknami. Systemem objęto
również ciągi komunikacyjne . Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane będzie przez
wpisanie kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na manipulatorach z wyświetlaczem LCD.
Manipulatory przy wejściach do obiektu i będą służyły do zazbrajania całego budynku po godzinach
pracy.
Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmianę
stanu parametru aktywowanej linii wejściowej. Centrala interpretując zmianę stanu powoduje
pojawienie się alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie głośnego alarmu wewnątrz
i na zewnątrz budynku oraz w przypadku podłączenia obiektu do wybranej agencji ochrony przesłanie
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sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego. Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez
rozbrojenie systemu kodem użytkownika.
System sygnalizacji włamania napadu należy podzielić na strefy dozorowania z uwzględnieniem
dozorowanych pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych. Szczegółowy podział na strefy dozorowe
należy przeprowadzić na budowie w uzgodnieniu z użytkownikiem końcowym lub w projekcie
wykonawczym.
Wykrycie włamania lub napadu powoduje:
• przekazanie komunikatu wykrycia alarmu,
• zapamiętanie daty, typu i miejsca zdarzenia,
• pojawienie się sygnału optyczno-dźwiękowego,
Centrala SSWiN
Zaawansowana centrala alarmowa (np. SATEL INTEGRA 64 Plus lub o równoważnych parametrach).
Cechy charakterystyczne urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)
wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowaną diagnostyką
obsługa do 64 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą
linii 3EOL (tylko wejścia płyty głównej)
port USB do programowania za pomocą PC
możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
rozbudowa do 256 programowalnych wyjść
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego
i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart
zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
64 niezależne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 24575 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa do 240+8+1 użytkowników
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

Czujka ruchu DUALNA (PIR+MW)
W konstrukcji cyfrowej dualnej czujki ruchu (np. Satel SILVER lub o równoważnych parametrach)
zastosowano czujnik mikrofalowy (MW) i podwójny element piroelektryczny (PIR). Czujka dualna
charakteryzuje się dużą czułością przy równocześnie wysokiej odporności na zakłócenia i fałszywe
alarmy. Jest w stanie wykryć intruza zamaskowanego przed czujnikiem podczerwieni.
Realizowana przez tor mikrofalowy funkcja antymaskingu chroni czujkę przed próbami zasłonięcia.
W czujce zastosowano zaawansowany procesor sygnałowy z przetwornikiem wysokiej rozdzielczości.
Mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur.
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Jako podstawowy detektor należy wykorzystać czujkę dualną zgodną z poniższą charakterystyką:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgodność z EN50131 Grade 2
tor PIR i mikrofalowy
cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
precyzyjna soczewka Fresnela
funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
wykrywanie zamaskowanego intruza
zdalnie uruchamiany tryb testowy
pamięć alarmu
wbudowane rezystory parametryczne

Manipulator z wyświetlaczem LCD
Manipulator z wyświetlaczem LCD (np. INT-KLFR-BSB lub o równoważnych parametrach)
opracowany z myślą o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi systemu alarmowego,
ale oczekujący rozwiązań atrakcyjnych pod względem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart
zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.
Cechy charakterystyczne:
•
podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
•
diody LED informujące o stanie systemu
•
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
•
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
•
2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)
•
łącze RS-232
•
wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu
Sygnalizator optyczno-akustyczny
Sygnalizator optyczno-akustyczny (np. zewnętrzny SP-4001R i wewnętrzny SP-220R lub o
równoważnych parametrach) jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i
napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej. Funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób:
optycznie (miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym
o dużej głośności). Źródło światła stanowi palnik ksenonowy (flesz), natomiast sygnał dźwiękowy
generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
• sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
• sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
• wewnętrzna osłona metalowa
• zabezpieczenie antysabotażowe przed:
•
oderwaniem od podłoża
•
otwarciem

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o.; ul. Stalowa 4; 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739

www.elektrotechnika.olsztyn.pl

tel. 881 633 955

info@cti.olsztyn.pl

Zasilanie centrali system SSWiN
Dla central i modułów wejść/wyjść z zasilaczami systemu SSWIN przewidziano dwa rodzaje zasilania:
1. Podstawowe (tzw. główne źródło zasilania) – napięcie zasilania 230V AC – z
wydzielonego
i odpowiednio opisanego pola głównej rozdzielni
2. Awaryjne (rezerwowe) – napięcie zasilania 12 V DC – z baterii akumulatorów
“gazoszczelnych”.
Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systemów do eksploatacji należy przeprowadzać konserwacje urządzeń i instalacji
w następujących odstępach czasu:
• sprawdzenie działania systemu SSWiN - zgodnie z zaleceniami producenta
• usuwanie zanieczyszczeń z komór czujek optycznych i PIR/MW - według potrzeb,
• usuwanie ewentualnych awarii - na bieżąco.
Wszystkie sprawdzenia i naprawy należy odnotowywać w książce zdarzeń, podając datę, godzinę,
rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonującej wpisu.
Zestawienie materiałów:
LP

KOD

Opis urządzenia

Ilość

1 INTEGRA 64

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść

1

2 OMI-4

Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA, zgodność z wymaganiami EN
50131-1 Grade 3 (zastosowanie: INTEGRA 64 PLUS / 128 PLUS / 256 Plus)

1

3 INT-E

Ekspander 8 wejść

2

4 OPU-3P

Obudowa do ekspanderów

2

5 APS-412

Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 4 A do ekspanderów (obudowa plastikowa modułowa, do montażu w obudowach uniwersalnych OPU-3 P i OPU-4 P/PW w miejscu
transformatora oraz w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN)

2

6 BP7-12

Akumulator 12V / 7Ah ALARMTEC

2

7 BP18-12

Akumulator 12V / 18Ah ALARMTEC

1

8 INT-KLCDR-GR

Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone podświetlenie)

4

9 ISC-BPR2-WP12

Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy
-30°C...+55°C, odporna na zwierzęta (20kg), kompensacja temperatury, tamper, sztuczna
inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomica,
zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)

27

10 S-4

Kontaktron boczny ze stykiem sabotażowym (biały)

2
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11 SP-4002 R

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło
czerwone; akumulator 6 V / 1,3 Ah; przetwornik PIEZO)/ 1,3 Ah)

1

1.7 Instalacja systemu telewizji dozorowej
Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwację i rejestrację wideo terenu
zewnętrznego wokół budynku, oraz wnętrze (ciągi komunikacyjne).
Do nadzoru użyte zostaną kamery stałopozycyjne wg poniższych parametrów:
1 Samsung QNO- Kamera tubowa IP66, wandaloodporna
Przetwornik 1/2,9'', 2 MP, ognoskowa 2,8-12 mm, IR, H265
6070R
Samsung QNO-6070R

8

2 Samsung QNV- Kamera kopułowa, IP66, wandaloodporna
Przetwornik 1/2,9'', 2 MP, ogniskowa 2,8 mm, IR, H265
6010R
Samsung QNV-6010R

14

3 Samsung QNV- Kamera kopułowa, IP66, wandaloodporna
Przetwornik 1/2,9'', 2 MP, ogniskowa 3,6 mm, IR, H265
6020R
Samsung QNV-6020R

3

Na terenie zewnętrznym kamery dzień/noc zamontować na wys. h=4m, instalować w hermetycznych
obudowach z grzałką. W miejscach lokalizacji kamer zewnętrznych należy zamontować obudowy PVC
z urządzeniami (konwerterami) do transmisji sygnału oraz urządzeniami zasilania, do których należy
doprowadzić kable sygnałowe i zasilające wg przyjętego rozwiązania. Kabel światłowodowy prowadzić
do budynku plebanii istniejącymi trasami kablowymi. Instalację przewodową sygnałową (FTP 4x2x0,5
kat. 6) prowadzić po torach kablowych sieci strukturalnej.
1.8 Ochrona od porażeń
Do ochrony przeciwporażeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano użycie
następujących środków: izolowanie części czynnych, stosowanie obudów i przegród (min.IP2X).
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy
użyciu następujących środków: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S, stosowanie
urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej, zastosowanie ochrony uzupełniającej
(wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30mA).
Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonać pomiary
sprawdzające skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
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Uwagi:
1
2
3
4
5

Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i
normami.
Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania
w budownictwie.
Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporażeniowej.
Wykonać próbne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.
Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o.; ul. Stalowa 4; 10-420 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739

www.elektrotechnika.olsztyn.pl

tel. 881 633 955

info@cti.olsztyn.pl

