


   

SPIS RYSUNKÓW

Nr 1 – Rzut parteru.  
 Systemy: CCTV, SSWiN i SSP.   - skala 1:100 

Nr 2 – Rzut  pi�tra. 
 Systemy: CCTV, SSWiN i SSP.   - skala 1:100 

      
Nr 3 – Schemat systemu CCTV. 

Nr 4 – Schemat systemu SSWiN. 

Nr 5 – Schemat systemu SSP. 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

LABOLATORIUM BADAWCZE  
DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPR�DOWE
Systemy: CCTV, SSWiN i  SSP.  

Instalacje OxyReduct Compact i Titanus w serwerowni.
Instalacja video dla projektora.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• projekt architektoniczny 
• warunki ochrony przeciwpo�arowej 
• obowi�zuj�ce normy i przepisy 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzi: 

• system telewizji dozorowej (CCTV) 
• system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
• system sygnalizacji po�arowej (SSP) 
• instalacje OxyRedukt Compact i Titanus w serwerowni
• instalacja video dla projektora 

III. OPIS TECHNICZNY 
1. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) 

Przewiduje si� nadzór wizyjny z cyfrow� rejestracj� obrazu. Do nadzoru 
u�yte zostan� kamery kolorowe.  

• Wewn�trzny monitoring b�dzie obejmował ci�gi komunikacyjne. Do 
monitorowania pomieszcze� przewiduje si� kamery kopułowe. 

• Zewn�trzny monitoring b�dzie obejmował elewacje zewn�trzne 
budynku oraz przyległe parkingi. Kamery b�d� umieszczone w 
obudowach hermetycznych. 

Kamery zamontowa� zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach. 
Przewody do kamer układa�, w zale�no�ci od miejsca monta�u, w 
przestrzeni mi�dzystropowej na korytkach kablowych wspólnych z 
instalacj� logiczn�, p/t w rurkach instalacyjnych. 
Zaprojektowano rejestrator z o�mioma wej�ciami wideo. Sprz�t i 
oprogramowanie systemu daje mo�liwo�� podgl�du obrazu z kamer w 



trybie podziału na jednym monitorze jak równie� przeł�czenie na tryb 
pełnoekranowy. 
Rejestrator pozwala na jednoczesn� obsług� obrazów „na �ywo” 
(podziały ekranu), rejestracj� oraz odtwarzanie archiwum z dysków 
systemowych.  
Proponowany system zapisu cyfrowego cechuje: 

• mo�liwo��  przesyłania obrazu po sieciach teletransmisyjnych, 
• szybki dost�p (wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg 

godziny lub typu alarmu), 
• wysoka jako�� zapisu (niezmienna w czasie), 
• jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu, 
• zdalny nadzór i konfigurowanie, 
• bezobsługowa praca systemu, nadpisywanie bie��cego obrazu w 

miejsce nagranego najwcze�niej, 
• mo�liwo�� transmisji po sieci LAN/WAN z wykorzystaniem 

protokołu TCP/IP. 

Zestawienie proponowanego sprz�tu: 
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Rejestrator i zasilacze nale�y umie�ci� na zapleczu portierni. 

2. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA i NAPADU (SSWiN).
W pomieszczeniu zaplecza portierni na parterze przewiduje si�
zainstalowanie centralki systemu sygnalizacji włamania i napadu typu 
INTEGRA 64 z dedykowanym zasilaczem i akumulatorami. Z centralki 
wyprowadzi� nale�y linie czujek PIR oraz magistral� ekspandera wej��, 
magistral� manipulatora i linie sygnalizatorów. W korytarzu na pi�trze 
zamontowa� 8-mio wej�ciowy ekspaner CA64EPS z zasilaczem 2,2A w 
obudowie wn�kowej wyposa�onej w akumulator. Z ekspandera prowadzi�
przewody do maks. 8-miu linii czujek PIR. Czujki montowa� pod stropem w 
miejscach pokazanych na rzutach parteru i pi�tra. 



Manipulator LCD – element steruj�cy -  montowa� w wiatrołapie przy 
drzwiach wej�ciowych.  
Elementami sygnalizacyjnymi systemu SSWiN s� sygnalizatory wewn�trzne 
i zewn�trzny. Miejsce monta�u pokazano na rzutach. 
Przewody układa� na korytkach kablowych dla instalacji logicznej lub w 
rurkach instalacyjnych pod tynkiem.  
Do centrali alarmowej doprowadzi� skr�tk� do telefonicznego 
monitorowania stanu systemu. 
Schemat systemu SSWiN przedstawiono na rys nr 4. 
Monta�, uruchomienie i zaprogramowanie instalacji nale�y powierzy�
wyspecjalizowanej firmie b�d�cej dystrybutorem w/w urz�dze�. 

3. SYSTEM SYGNALIZACJI PO�AROWEJ (SSP) 
3.1. Kategoria zagro�enia ludzi. 

Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporno�ci po�arowej i 
podzielono na cztery strefy po�arowe: 

o strefa I – wymiennikownia  
o strefa II – serwerownia 
o strefa III – rozdzielnia elektryczna 
o strefa IV – pozostała cz��� budynku 

Kategoria zagro�enia ludzi ZL III. 
�adne pomieszczenie w budynku b�d� strefa wewn�trzna nie zostały 
sklasyfikowane jako zagro�one wybuchem. Strefa „2” zagro�enia 
wybuchem na zewn�trz budynku w całej przestrzeni szafy na butle 
propan-butan. 

3.2. Zało�enia 
Urz�dzenia zastosowane w instalacji powinny posiada� certyfikat 
CNBOP. 
Ochron� systemem sygnalizacji po�arowej (SSP) obj�to cały budynek. 
W budynku przewidziano system sygnalizacji po�arowej w oparciu o 
mikroprocesorow� konwencjonaln� central� sygnalizacji po�arowej 
IGNIS 1080.  

     Skład systemu 
• mikroprocesorowa centrala sygnalizacji po�arowej IGNIS 1080 o 

pojemno�ci 8 linii dozorowych, w ka�dej po 32 czujki lub 10 
r�cznych ostrzegaczy po�arowych 

• uniwersalne optyczne czujki dymu DUR-40 
• adresowalne r�czne ostrzegacze po�arowe ROP-63 
• wska�niki zadziałania WZ-31 
• sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7 



3.3.  Centrala sygnalizacji po�arowej IGNIS 1080. 
Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji po�arowej IGNIS 1080 jest 
przeznaczona do wykrywania i sygnalizacji zagro�enia po�arowego po 
odebraniu informacji od współpracuj�cych z ni� czujek i r�cznych 
ostrzegaczy po�arowych. Umo�liwia ona wł�czenie dodatkowych 
urz�dze� sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu 
monitoringu po�arowego. Wyposa�ona w rozbudowane układy 
diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwał� i niezawodn� prac�
systemu wczesnego ostrzegania o po�arze. 
Central� zlokalizowano na  zapleczu portierni (parter). Dla 
zasygnalizowania zadziałania centrali w zapleczu przewidziano w 
portierni sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 (nale�y wył�czy�
cz��� akustyczn�). 
Pomi�dzy central� po�arow� i centralami wentylacyjnymi na dachu 
uło�y� kabel sygnalizacyjny, który umo�liwi przekazanie sygnału do 
wył�czenia central wentylacyjnych w przypadku po�aru. 
Podobnie, pomi�dzy central� po�arow� a centralami OxyReduct i Titanus 
uło�y� kabel sygnalizacyjny, który umo�liwi przekazanie informacji o 
stanie instalacji redukcji tlenu i wczesnej detekcji dymu w pomieszczeniu 
serwerowni. 

 Do centrali doprowadzi� skr�tk� do podł�czenia monitorowania przez 
 Stra� Po�arn�. 

3.4.  Optyczna czujka dymu DUR-40. 
Optyczna czujka dymu DUR-40 jest przeznaczona do wykrywania 
widzialnego dymu, powstaj�cego w bezpłomieniowym stadium po�aru, 
wtedy, gdy materiał zaczyna si� tli�, a wi�c na ogół długo przed 
pojawieniem si� otwartego płomienia i zauwa�alnego wzrostu 
temperatury. 
Czujka DUR-40 jest czujk� typu rozproszeniowego. Działa ona na 
zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cz�stki aerozolu 
w komorze pomiarowej, niedost�pnej dla �wiatła zewn�trznego. Czujka 
ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, utrzymuj�cy stał� czuło��
przy post�puj�cym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu 
zało�onego progu samoregulacji mo�e wysła� do centrali sygnał alarmu. 
Stwarza to konieczno�� okresowego czyszczenia układu optycznego 
czujki. Czujka ma wymienn� komor� optyczn�, któr� w takim przypadku 
mo�na oczy�ci� lub zast�pi� now�. 
Dodatkow� sygnalizacj� optyczn� czujek , w przypadku, gdy s�
zainstalowane w trudno dost�pnym miejscu, mo�na uzyska� przez 
doł�czenie do nich wska�ników zadziałania WZ-31. 



3.5.        R�czny ostrzegacz po�arowy ROP-63. 
R�czny ostrzegacz po�arowy ROP-63 przeznaczony jest do 
przekazywania informacji o po�arze do współpracuj�cej centrali 
sygnalizacji po�arowej przez osob�, która zauwa�yła po�ar i r�cznie 
uruchomiła ostrzegacz. 
R�czny ostrzegacz po�arowy działa po silnym uderzeniu w szybk�
zabezpieczaj�c� i wci�ni�ciu przycisku.  

3.6.      Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7. 
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacja 
optyczn� lamp� z zespołem diod LED w wewn�trznych systemach 
sygnalizacji po�aru. Sygnalizator przystosowany jest do monta�u w 
pomieszczeniach zamkni�tych. 
Poprzez zastosowanie wył�cznika sygnału WSD-1 istnieje mo�liwo��
wył�czenia sygnału d�wi�kowego i pozostawienie samego sygnału 
optycznego. 

3.7.     Rozwi�zania instalacyjne. 
Instalacj� SSP nale�y wykona� kablem alarmowym (czerwonym) typu 
YnTKSY 1x2x0,8 i ognioodpornym HLGsekwf 4x1  .  Przewody nale�y 
układa�, w przestrzeniach mi�dzystropowych, na uchwytach o 
wytrzymało�ci ogniowej min. E30 np. f-my BAKS  lub f-my OBO 
Bettermann. W pomieszczeniach bez stropów podwieszonych przewody 
układa� w rurkach instalacyjnych p/t. W miar� mo�liwo�ci, nale�y unika�
wykonywania poł�cze� kabli poza obudowami ł�czonych urz�dze� i 
elementów. Je�eli nie da si� unikn�� poł�cze� przelotowych kabli, to 
powinny by� one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych (np. 
puszka ł�czeniowa WKE f-my BAKS), oznakowanych w taki sposób, aby 
nie było mo�liwo�ci pomylenia ich z innymi instalacjami. 
Wszystkie przepusty kablowe przez �ciany, podłogi lub stropy, 
stanowi�ce oddzielenia strefy po�arowej, nale�y wykona� w klasie 
odporno�ci ogniowej, odpowiadaj�cej klasie elementów budowlanych, 
przez które przechodz�. 
Schemat blokowy systemu sygnalizacji po�arowej pokazano na rys. nr 5. 

  

4. INSTALACJA REDUKCJI TLENU OxyRedukt Compact  
I INSTALACJA WCZESNEJ DETEKCJI DYMU Titanus  
W SERWEROWNI
Dla zapewnienia bezpiecze�stwa p.po�arowego w  pomieszczeniu 
serwerowni przewidziano instalacj� redukcji tlenu OxyRedukt Compact i 
instalacj� wczesnej detekcji dymu  Titanus f-my Wagner.  



Opis instalacji, obliczenia i zestawienie urz�dze� uj�te w ZAŁ�CZNIKU 
Nr 1 w niniejszym projekcie. 
Projekt, wykonanie , uruchomienie i zaprogramowanie instalacji nale�y 
powierzy� wyspecjalizowanej firmie b�d�cej dystrybutorem w/w 
urz�dze�. 

4. INSTALACJA VIDEO DLA PROJEKTORA 
W pomieszczeniach nr LKWP/3 i LZSIwD/2 na pi�trze budynku przewiduje 
si� monta� projektorów. 
Aby umo�liwi� przekaz sygnału wizyjnego z urz�dze� zewn�trznych do 
projektora w pomieszczeniach tych zaprojektowano gniazda video HD15 i 
kabel wizyjny VGA/28 od tych gniazd do miejsc monta�u projektorów. 
Kabel uło�y� w pionie na �cianie w rurkach instalacyjnych p/t i w poziomie 
w  przestrzeni mi�dzystropowej.  

UWAGI: 
Instalacje nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i 
przepisami i pod nadzorem uprawnionej osoby.  
Przej�cia przewodów przez strefy p.po�arowe nale�y uszczelni� mas� o 
klasie odporno�ci odpowiadaj�cej klasie elementów konstrukcyjnych. 

����������

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 
materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze� i 
materiałów) Zamawiaj�cy dopuszcza oferowanie urz�dze� i materiałów 
równowa�nych o takich samych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót zgodnie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej 
wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji 
projektowej. 

                                                                                             Opracował: 
                                                                                      in�. Edward Wilk 
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1. WST�P 
 

W pomieszczeniach serwerowni wyst�puj� ró�nego rodzaju zagro�enia. W szczególno�ci stale 
wzrastaj�ca koncentracja energii w tego typu obiektach zwi�ksza ryzyko powstania po�aru.  
W celu wyeliminowania ryzyka powstania po�aru w w/w pomieszczeniach i tym samym 
wył�czenia pomieszcze� z eksploatacji, poni�ej przedstawiamy spójn� koncepcj� opart� na 
najnowszych rozwi�zaniach technicznych i gwarantuj�c� najwy�szy poziom bezpiecze�stwa 
ppo�.  
 

 
2. OPIS KONCEPCJI 
 

W celu zapewnienia najlepszej ochrony pomieszcze� przed po�arem i jego skutkami, koncepcja 
ochrony zakłada zastosowanie aktywnego systemu zapobiegania przed powstaniem po�aru. 
Kluczowym elementem tej koncepcji jest system OxyReduct®.  
 
Działanie systemu OxyReduct® polega na wykorzystywaniu znanego efektu fizycznego 
dotycz�cego prawie ka�dego materiału tj. ograniczaniu palno�ci danego materiału poprzez 
obni�anie poziomu tlenu do st��enia poni�ej granicy jego palno�ci. Proces ten jest okre�lany 
jako inertyzacja.  
 
System OxyReduct® jest najnowszym osi�gni�ciem techniki ochrony przed po�arem 
pomieszcze� o szczególnym znaczeniu dla u�ytkowników. 
Dodatkowym elementem wspieraj�cym koncepcj� ochrony b�dzie niezawodny i efektywny 
zasysaj�cy system wczesnej detekcji dymu TITANUS®. 
W przypadku wyst�pienia awarii urz�dze� i instalacji elektrycznych lub elektronicznych 
prowadz�cych do powstania zwar� lub innych uszkodze�, przy których powstaje cho�by 
najmniejsze zadymienie, nale�y je szybko i dokładnie wykry� oraz podj�� odpowiednie �rodki 
zapobiegawcze. 
 
Zdecydowan� przewag� tej koncepcji jest zabezpieczenie urz�dze� i instalacji elektrycznych  
i elektronicznych przed ogniem i niezb�dnym do jego ugaszenia �rodkiem ga�niczym np. wod� 
lub gazem. 
W pomieszczeniu chronionym OxyReduct® ryzyko powstania po�aru mo�e zosta� w znaczny 
sposób ograniczone – inaczej ni� w koncepcji opartej na systemie wczesnej detekcji po�aru  
w kombinacji ze stałym urz�dzeniem ga�niczym. 
 
Zasadniczym celem, uzasadnionym przez wymaganie najwy�szego stopnia ochrony jest 
unikn��, wzgl�dnie uniemo�liwi� powstanie po�aru w pomieszczeniach chronionych. 
Zapewnienie pierwszego celu ochrony mo�liwe jest poprzez zastosowanie instalacji 
zapobiegania powstania po�aru OxyReduct®. Osi�gni�cie drugiego celu ochrony, czyli wykrycie 
w/w uszkodze� urz�dze� i instalacji, zapewnia zastosowanie zasysaj�cego systemu wczesnej 
detekcji dymu TITANUS®.  
 

3. ZASADA DZIAŁANIA 
 

System OxyReduct® do procesu inertyzacji wykorzystuje azot - naturalny składnik powietrza. 
Redukcja st��enia tlenu w pomieszczeniu chronionym odbywa si� poprzez kontrolowane 
wtłaczanie azotu do pomieszczenia. W pomieszczeniach chronionych nast�puje wówczas 
zmiana obj�to�ci poszczególnych gazów.  
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Rysunek 1 pokazuje zmian� składu powietrza w atmosferze o zredukowanej zawarto�ci tlenu. 
Jako przykład przyj�to tutaj st��enie resztkowe tlenu 15 % obj. 

 
 

 
 

Rys. 1. Skład powietrza o zredukowanej zawarto�ci tlenu. 

 

UWAGA: St��enie tlenu wymagane do ochrony przed po�arem okre�lane jest w odniesieniu do 
zdefiniowanego materiału o najni�szej granicy palno�ci, który wyst�puje w pomieszczeniu 
chronionym. 

 
Wykorzystanie przez system OxyReduct® gazu oboj�tnego – azotu – zapewnia bezpiecze�stwo 
chronionych materiałów i urz�dze� oraz oferuje znacz�ce korzy�ci poniewa�: 
 
• azot nie jest toksyczny,  
• azot ze wszystkich oboj�tnych gazów ga�niczych ma najlepsz� skuteczno�� ga�nicz�  
(z wyj�tkiem CO2), 
• azot rozprowadza si� w pomieszczeniu optymalnie; posiada podobn� g�sto�� jak powietrze, 
dzi�ki temu mo�na osi�gn�� wyra	nie lepsze i homogeniczne rozprowadzenie gazu ni� w 
przypadku innych gazów oboj�tnych, 
• azot mo�na łatwo pozyska�; jako naturalny składnik powietrza ze st��eniem 78 % obj. 
zapewnione jest jego bezproblemowe pozyskiwanie w niezb�dnej ilo�ci tak�e w miejscu 
chronionego obszaru. 
 
Azot niezb�dny do redukcji st��enia tlenu w pomieszczeniach chronionych pozyskiwany jest na 
miejscu z powietrza atmosferycznego.  

 
4. SPOSÓB DZIAŁANIA 
 

Sposób działania systemu OxyReduct® przedstawia rysunek nr 2. 
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Rys. 2. Schemat działania systemu OxyReduct

®
. 

 

Do wytworzenia azotu niezb�dne jest zapewnienie odpowiedniej ilo�ci powietrza 
atmosferycznego. Dostarczone powietrze za pomoc� kompresora zostaje spr��one  
i przekazane do generatora azotu. 
W generatorze azotu, którego głównym elementem s� membrany z włókien lumenizowanych 
(włókien polimerowych) nast�puje odfiltrowanie ze spr��onego powietrza molekuł azotu. 
Wytworzony w ten sposób azot dostarczany jest systemem ruroci�gów do chronionych 
pomieszcze�. W celu zapewnienia odpowiedniego st��enia tlenu, co najmniej dwa czujniki tlenu 
umieszczone w pomieszczeniach chronionych dokonuj� w sposób ci�gły pomiaru st��enia. Po 
osi�gni�ciu w pomieszczeniu chronionym górnego zaprogramowanego progu st��enia tlenu, 
centrala steruj�ca wył�cza układ wytwarzania azotu.  

 

5. PODSTAWOWE KOMPONENTY INSTALACJI 
 

Na system OxyReduct® Compact składaj� si�:  
 
• urz�dzenie OxyReduct® Compact, w którym zintegrowane s� spr��arki powietrza, generator  
     azotu (membrany z włókien lumenizowanych) oraz centrala steruj�ca OxyControl, 
• ruroci�gi, 
• zawory strefowe (dotyczy systemów przeznaczonych do ochrony wi�cej ni� jeden strefy), 
• czujniki st��enia tlenu OxySens®, 
• przeł�czniki trybu pracy 
• okablowanie 
• instalacja wczesnej detekcji dymu Titanus®. 
 

5.1. Urz�dzenie OxyReduct® Compact 
 

5.1.1 Spr��arki powietrza 
 

W zale�no�ci od wymaganej wydajno�ci, urz�dzenia OxyReduct® Compact 
wyposa�one s� w 1 do 4 szt. bezolejowych spr��arek powietrza. Powietrze 
dostarczone z poza pomieszczenia lokalizacji urz�dzenia, zostaje przez nie spr��one 
do wymaganego ci�nienia roboczego (2,5 – 3,5 bar). Spr��arki chłodzone s� 
powietrzem i pracuj� w zakresie temperatury otoczenia od +5°C do +35°C.  
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5.1.2 Generator azotu 
 

Generator azotu składa si� m.in. z membran z włókien lumenizowanych (włókien 
polimerowych), które rozkładaj� dostarczone z kompresora spr��one powietrze 
głównie na tlen i azot. Uzyskiwane w tym procesie optymalne st��enie azotu wynosi 
95% obj. (przy 20°C i ci�nieniu bezwzgl�dnym 1,013 bara). 

 
5.1.3 Centrala steruj�ca OxyControl 

 
Centrala steruj�ca OxyControl jest integralnym elementem urz�dzenia OxyReduct® 
Compact. Wszelkie czynno�ci zwi�zane z obsług� i programowaniem urz�dzenia 
OxyReduct® Compact dokonuje si� za pomoc� panelu dotykowego, umieszczonego 
w górnej cz��ci urz�dzenia OxyReduct® Compact. Dost�p do poszczególnych funkcji 
i nastaw został podzielony na 4 poziomy i wielu u�ytkowników. Ka�demu z 
u�ytkowników mo�na przydzieli� uprawnienia do obsługi systemu na odpowiednim 
poziomie.  
 
W centrali steruj�cej OxyControl zmierzone przez czujniki st��enia tlenu OxySens® 
warto�ci s� zapisywane, analizowane i przetwarzane, tym samym zadane st��enie 
tlenu jest stale monitorowane. W przypadku przekroczenia zadanych warto�ci 
st��enia tlenu, centrala OxyControl uruchamia lub wył�cza dostarczanie do 
pomieszczenia chronionego azotu. Ponadto centrala OxyControl w razie potrzeby 
steruje sygnalizacj� i urz�dzeniami alarmowymi. 
 
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa wszystkie obwody elektryczne czujników i urz�dze� 
alarmowych s� nadzorowane, a ewentualne alarmy i uszkodzenia s� indywidualnie 
zdefiniowane. Wszystkie informacje o stanie systemu wy�wietlane s� na panelu 
dotykowym. Alarmy, za pomoc� bezpotencjałowych styków NO lub NC mog� zosta� 
odebrane przez dowolny dost�pny w obiekcie system zarz�dzania budynkiem lub 
ogólnobudynkowy system sygnalizacji po�aru. Podł�czenia nale�y dokona� w 
porozumieniu z wykonawc� systemu zarz�dzania budynkiem lub 
ogólnobudynkowego systemu sygnalizacji po�aru. 
 
W przypadku przerwy w zasilaniu centrala steruj�ca OxyControl wraz z czujnikami  
i urz�dzeniami alarmowymi b�dzie zasilana przez minimum 4 godziny z własnego 
	ródła zasilania rezerwowego (akumulatorów). 
 

5.1.4   Moduł zdalnej obsługi i nadzoru  
 

W celu zapewnienia mo�liwo�ci zdalnego nadzoru urz�dzenia OxyReduct® Compact, 
urz�dzenie zostanie wyposa�one w interfejs monitoruj�cy wszelkie stany i parametry 
urz�dzenia. Interfejs zostanie wpi�ty do sieci internetowej, a monitorowanie odbywa� 
si� b�dzie przez ogólnodost�pne przegl�darki internetowe. 

 

 
 

5.2 Ruroci�gi 
 

Wszelkie media gazowe, niezb�dne do pracy systemu OxyReduct® Compact doprowadzane 
i przesyłane s� ruroci�gami PVC lub stalowymi o �rednicy DN25 (1”). Ruroci�g 
doprowadzaj�cy do urz�dzenia OxyReduct® Compact powietrze, nale�y doprowadzi� do 
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pomieszczenia lokalizacji urz�dzenia z miejsca, gdzie zapewniona jest dobra wentylacja 
mechaniczna lub grawitacyjna np. z ci�gów komunikacyjnych (klatek schodowych lub 
korytarzy). Wytworzony przez urz�dzenie OxyReduct® Compact azot, dostarczany jest do 
pomieszczenia chronionego równie� za pomoc� ruroci�gu PVC lub stalowego o �rednicy 
DN25 (1”). Ruroci�g dostarczaj�cy azot mo�na umie�ci� w dowolnym miejscu chronionej 
strefy. W przypadku, gdy pomieszczenie chronione posiada dwie strefy np. podłog� 
techniczn�, pomi�dzy którymi istnieje mo�liwo�� przepływu powietrza, np. w przypadku  
nawiewu chłodnego powietrza pod podłog� techniczn�, ruroci�g doprowadzaj�cy azot mo�e 
zosta� doprowadzony tylko do przestrzeni pod podłog� techniczn�.  
Przepusty niezb�dne do poprowadzenia ruroci�gów nale�y odpowiednio uszczelni�, w klasie 
odporno�ci ogniowej nie mniejszej ni� przegród budowlanych przez które przechodz� 
ruroci�gi. 
       

5.3 Zawory strefowe 
 
W przypadku ochrony wi�kszej liczby pomieszcze�/szczelnie wydzielonych stref 
pomieszczenia, azot kierowany jest do wła�ciwych pomieszcze�/szczelnie wydzielonych stref 
pomieszczenia za pomoc� ruroci�gów wyposa�onych w zawory strefowe. Zawory strefowe, 
sterowane z centrali OxyControl, kieruj� azot do pomieszcze�/szczelnie wydzielonych stref 
pomieszczenia, w których st��enie tlenu wzrosło powy�ej zadanej warto�ci. Po osi�gni�ciu 
zadanej warto�ci st��enia tlenu, centrala OxyControl zamyka zawór strefowy uniemo�liwiaj�c 
dopływ azotu i dalsze obni�anie st��enia tlenu. Zawory strefowe montowane s� w 
pomieszczeniu lokalizacji urz�dzenia OxyReduct® Compact lub bezpo�rednio przed 
pomieszczeniem chronionym.  

 
5.4 Czujniki st��enia tlenu 

 
Czujniki OXY·SENS

® w sposób ci�gły dokonuj� pomiarów st��enia tlenu w powietrzu 
pomieszczenia chronionego. W celu zapewnienia najwy�szego stopnia bezpiecze�stwa w 
pomieszczeniu chronionym umieszczane s� co najmniej dwa niezale�ne od siebie, wysokiej 
klasy czujniki tlenu typu OXY·SENS

® z dokładno�ci� pomiaru ± 0,25 % zaprogramowanego 
progu. Oba czujniki pracuj� równolegle. W razie uszkodzenia czujnika lub w przypadku 
stwierdzenia przez central� OxyControl zbyt du�ej odchyłki w pomiarze obu czujników 
nast�puje awaryjne wył�czenie instalacji i przesłanie sygnału uszkodzenia do systemu 
zarz�dzania budynkiem. 
  
Zastosowanie kolejnego, trzeciego czujnika (opcja), w przypadku uszkodzenia jednego z 
nich zapewnia, �e pomiar st��enia tlenu w pomieszczeniu chronionym b�dzie w dalszym 
ci�gu odbywał si� w prawidłowy sposób z dwóch pozostałych czujników i tym samym 
zapobiegnie to awaryjnemu wył�czeniu instalacji. Awaria czujnika jest sygnalizowana jako 
alarm uszkodzenia. 

 
5.5 Przeł�czniki trybu pracy 

 
Umieszczone przed wej�ciami do pomieszcze� chronionych przeł�czniki z kluczem, 
umo�liwiaj� przeł�czanie trybu pracy systemu OxyReduct® np. z 15,9% obj. do trybu pracy 
np. na 17% obj. Powietrze o st��eniu tlenu powy�ej 17% obj. nie jest traktowane jako 
powietrze zubo�one w tlen i tym samym pobyt osób mo�e odbywa� si� bez ogranicze� 
czasowych. 
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5.6 Urz�dzenia alarmowe i informacyjne  
 

Drzwi wej�ciowe do pomieszczenia chronionego b�d� wyposa�one w wy�wietlacze LED, 
które b�d� wskazywały aktualne st��enie tlenu. Na odpowiednim oznakowaniu, 
umieszczonym obok wy�wietlacza LED, zostan� opisane graniczne warto�ci st��enia tlenu, 
okre�laj�ce uprawnienia do wej�cia do pomieszczenia chronionego (powy�ej 17,0% obj., 
wej�cie bez ogranicze�, od 13,0 % obj. do 17,0% obj., wej�cie z ograniczeniami, poni�ej 
13,0% obj., zakaz wst�pu). 
 
Przed pomieszczeniem chronionym zostanie umieszczony sygnalizator ostrzegawczy 
(plafon) z napisem „Nie wchodzi�”. Przy drzwiach od wewn�trz pomieszczenia chronionego 
zostanie umieszczony sygnalizator ostrzegawczy (plafon) z napisem „Natychmiast opu�ci� 
pomieszczenie”. 
 
Sygnalizatory akustyczne i optyczne, zamontowane w pomieszczeniu chronionym zapewni� 
wła�ciw� sygnalizacj� w sytuacji, kiedy st��enie tlenu w powietrzu spadnie poni�ej 13% obj. 

 
5.7 Okablowanie   

 
Wszystkie elementy wykonawcze systemu OxyReduct® tj. czujniki st��enia tlenu 
OXY·SENS

®, przeł�czniki trybu pracy, sygnalizatory optyczne, akustyczne i plafony oraz 
zawory strefowe s� zasilane i sterowane przewodami bezhalogenowymi, ognioodpornymi  
(PH 90). Wszystkie wyj�cia do monitorowania centrali steruj�cej OxyControl przez 
nadrz�dny, ogólnobudynkowy system zarz�dzania/monitorowania s� wykonane przewodami 
telekomunikacyjnymi do instalacji przeciwpo�arowych. 
Uło�enie kabli zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i wymaganiami jak dla systemów 
sygnalizacji po�aru. 

 
 

5.8 Instalacja sygnalizacji alarmu po�aru (SAP). 
 

5.8.1 Zasysaj�cy system wczesnej detekcji dymu TITANUS®. 
 

W pomieszczeniu chronionym zostanie zamontowany zasysaj�cy system wczesnej 
detekcji dymu. System ten jest aktywn� czujk� dymu, która za pomoc� ruroci�gów  
z precyzyjnie okre�lonymi otworami zasysaj�cymi, permanentnie próbkuje powietrze 
z obszaru pomieszczenia chronionego i doprowadza je do głowicy pomiarowej  
w jednostce detektora. Sygnały z systemu zasysaj�cego s� przesyłane do 
ogólnobudynkowej centrali sygnalizacji alarmu po�aru lub do centrali steruj�cej 
OxyControl. 
 

5.8.2 Centrala sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) 
 

System OxyReduct®, stanowi�cy element ochrony przeciwpo�arowej cz��ci obiektu, 
powinien by� monitorowany przez ogólnobudynkowy system sygnalizacji po�aru. 
W tym celu, z bezpotencjałowych styków NO/NC urz�dzenia OxyReduct® Compact 
ogólnobudynkowy system sygnalizacji po�aru powinien odebra� m.in. dwa sygnały tj. 
alarm i uszkodzenie oraz m.in. dwa sygnały z systemu wczesnej detekcji po�aru 
TITANUS®. 
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 Rys.3.Instalacja systemu OxyReduct
® 

Compact w budynku. 

 

6. OPIS ROZWI�ZANIA 
 

Do zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni przewiduje si� zastosowanie jednostrefowej 
instalacji OxyReduct® Compact. Schemat blokowy przyj�tego rozwi�zania ochrony 
pomieszczenia przed powstaniem po�aru przedstawia rys. nr 4. 
 
 

 
Rys.4.Schemat blokowy jednostrefowej instalacji modułowej systemu OxyReduct

®
. 
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Centrala systemu OxyReduct® b�dzie sterowa� m.in. prac� spr��arek powietrza i generatora 
azotu. Je�li warto�� zmierzonego przez czujniki st��enia tlenu OxySens® osi�gnie doln� zadan� 
warto��, centrala OxyControl wył�czy układ wytwarzania i dostarczania azotu. Po przekroczeniu 
górnej zadanej warto�ci st��enia tlenu, centrala zał�czy układ wytwarzania i dostarczania azotu 
do pomieszczenia. 
 
Przyj�to, �e instalacja OxyReduct® b�dzie stale utrzymywa� st��enie tlenu na poziomie 15,9% - 
15,5% obj. Takie st��enie obj�to�ciowe tlenu zniweluje ryzyko powstania po�aru  
w pomieszczeniu serwerowni.  
 
St��enie 15,5% obj. tlenu b�dzie stale utrzymywane podczas nieobecno�ci osób  
w pomieszczeniu oraz b�dzie mogło by� utrzymywane podczas obecno�ci osób  
w pomieszczeniu w czasie nie przekraczaj�cym 4 godz. W przypadku konieczno�ci przebywania  
osób w pomieszczeniu przez okres dłu�szy ni� 4 godz., osoby wchodz�ce do pomieszczenia 
b�d� zobowi�zane do przeł�czenia urz�dzenia za pomoc� umieszczonego przed drzwiami 
przeł�cznika, na tryb pracy na st��enie 17% obj. tlenu. Po opuszczeniu pomieszczenia osoby 
b�d� zobowi�zane do ponownego przeł�czenia urz�dzenia na tryb pracy pełnej ochrony 
pomieszcze� tj. na st��enie docelowe 15,5% obj. tlenu.  
 
Przykład trybu pracy urz�dzenia ze zmiennym st��eniem tlenu przedstawia rysunek nr 5.  
 

 
 

Rys.5. Zmienny tryb pracy systemu OxyReduct
®
. 

 
Przy trybie pracy urz�dzenia na st��enie 17% obj. tlenu mo�liwo�� zapalenia wielu 
materiałów jest w znacznym stopniu ograniczona lub nawet niemo�liwa! 
 
Sposób i czas podnoszenia st��enia tlenu do poziomu 17% obj. tlenu nale�y uzgodni� na etapie 
uzgodnie� projektowych z inwestorem i projektantem instalacji wentylacji.  
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UWAGA: Wydajno�� systemu została dobrana dla zało�enia, �e przeł�czanie systemu na tryb  
  pracy nast�powa� b�dzie sporadycznie. W innym przypadku nale�y zweryfikowa�   
                wydajno�ci systemu OxyReduct®. 
 
 

7. ZAŁO�ENIA FUNKCJONALNO-TECHNICZNE 
 

Przyj�ta koncepcja ochrony i oferta wykonania instalacji odnosz� si� do poni�ej okre�lonych 
zało�e� funkcjonalno-technicznych dla pomieszczenia chronionego i pomieszczenia 
technicznego. Na ich podstawie okre�lono parametry i dokonano wyceny instalacji. Ka�de 
odst�pstwo od przyj�tych zało�e� wymaga� b�dzie weryfikacji parametrów i kosztów instalacji.  
 

7.1. Parametry pomieszczenia chronionego 
 
7.1.1 Przeznaczenie pomieszczenia 

 
Przyj�to, �e pomieszczenie chronione nie b�dzie pomieszczeniem przeznaczonym do 
pobytu ludzi/pracowników. W my�l definicji z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz definicji z § 2 
punkt 3 Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze	stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
pomieszcze�, w których ł�czny czas przebywania tych samych osób/pracowników w 
ci�gu jednej doby/zmiany roboczej jest krótszy ni� 2 godziny, a wykonywane 
czynno�ci maj� charakter dorywczy b�d	 praca polega na krótkotrwałym przebywaniu 
zwi�zanym z dozorem albo konserwacj� urz�dze� lub utrzymaniem czysto�ci i 
porz�dku, nie uwa�a si� za przeznaczone na pobyt ludzi/pracowników. 
 

  W zwi�zku z powy�szym zało�ono, �e czas przebywania tej samej osoby/pracownika 
w ci�gu doby/zmiany roboczej w pomieszczeniu chronionym nie b�dzie dłu�szy ni� 2 
godz.  

 

7.1.2 Wentylacja i klimatyzacja 
 

Zgodnie z punktem 7.1.2. przyjmuje si�, �e pomieszczenie chronione nie b�dzie 
stanowi� pomieszczenia do pobytu osób/pracowników. W zwi�zku z powy�szym, 
zgodnie § 149 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690) strumie� powietrza zewn�trznego doprowadzanego do pomieszcze�, 
nieb�d�cych pomieszczeniami pracy, powinien odpowiada� wymaganiom Polskiej 
Normy dotycz�cej wentylacji. Wg punktu nr 4.1.3 Polskiej Normy PN-83 B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u�yteczno�ci 
publicznej - Wymagania w pomieszczeniach nie przeznaczonych do pobytu ludzi 
strumie� powietrza nale�y okre�la� na podstawie obowi�zuj�cych przepisów, 
szczegółowych wymaga� technologicznych i sanitarnych (de facto nie ma przepisów 
reguluj�cych strumie� powietrza, pozostaj� wi�c wył�cznie wymagania 
technologiczne i sanitarne). 

 

7.1.3 Kubatura pomieszczenia 
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7.1.4 Szczelno�� pomieszczenia chronionego 

 
Szczelno�� pomieszcze� chronionych okre�la współczynnik n50. Współczynnik n50 
wg PN-EN 13829 (Wła�ciwo�ci cieplne budynków – Okre�lanie przepuszczalno�ci 
powietrznej budynków – Metoda pomiaru ci�nieniowego z u�yciem wentylatora)  , jest 
współczynnikiem wymiany powietrza okre�laj�cym jak cz�sto na godzin� przy 
ci�nieniu kontrolnym 50 Pa powietrze wewn�trz pomieszczenia jest całkowicie 
wymieniane przez strumie� przecieku.  

 
Dla okre�lenia wydajno�ci systemu OxyReduct® zało�ono, �e współczynnik n50 nie  
b�dzie wi�kszy od warto�ci:  
 
 
 
 
 
 
W celu sprawdzenia przyj�tych zało�e� przed uruchomieniem instalacji nale�y 
wykona� tzw. „Blower-Door-Test” zgodnie z zał�cznikiem A normy PN- EN 13829. 

 
7.1.5 Cz�stotliwo�� wej�� 

 
W celu skompensowania strat azotu podczas wchodzenia do pomieszczenia 
chronionego zało�ono �redni� i maksymaln� ilo�� wej�� na godz. oraz okre�lono 
powierzchni� drzwi wej�ciowych.  

 
 
 
 
 

 
Drzwi wej�ciowe do pomieszczenia chronionego powinny by� wyposa�one  
w samozamykacze.  

 
7.2. Parametry pomieszczenia technicznego 
 

Zabudow� urz�dze� instalacji OxyReduct® nale�y wykona� w wydzielonym do tego celu 
pomieszczeniu technicznym lub innym pomieszczeniu technicznym spełniaj�cym okre�lone 
w wytycznych dla bran� warunki techniczne (Zał�cznik nr 1 do opisu instalacji). Wst�pnie 
przyj�to, �e urz�dzenie OxyReduct® Compact zostanie zainstalowane w pomieszczeniu PT 
6 bezpo�rednio s�siaduj�cym z pomieszczeniem chronionym, natomiast pozostałe elementy 
systemu zostan� zainstalowane przed i w pomieszczeniu chronionym PT 4. 
 

7.2.1 Powierzchnia i wysoko�� 
 

Powierzchnia pomieszczenia technicznego powinna zapewnia� mo�liwo�� zabudowy  

Lp. Pom. Pow.  
[m²] 

Wys. 
[m] 

Wys. sufitu 
podw.  [m] 

Wys. podł. 
techn. [m] 

Kub. pom. 
[m³] 

1. Serwerownia nr 1 14,34 3,85   55,21 

Lp. Pom. n50  [h] 

1. Serwerownia nr 1 1,2 

Lp. Pom. 
Liczba 
drzwi 
[szt.] 

Pow. drzwi 
głównych 

[m²] 

Czas 
otwarcia 

[sek.] 

Maksymalna 
ilo�� wej�� 
w ci�gu 1h 


rednia ilo�� 
wej�� 

w ci�gu 1h 
1. Serwerownia nr 1 2 ok. 2 5 2 1 
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urz�dze� systemu OxyReduct® oraz zapewni� przestrze� serwisow�. 
   
   Minimalna powierzchnia do zabudowy urz�dze�  systemu OxyReduct® - ok. 5m2.           
     

UWAGA: Drzwi do pomieszczenia technicznego oraz wszystkie pozostałe prowadz�ce 
do pomieszczenia technicznego powinny zapewni� mo�liwo�� transportu urz�dzenia 
OxyReduct®. 
 
Minimalne wymiary drzwi do pomieszczenia technicznego:   0,9 m szer. x 2,0 m wys. 

 

7.2.2 Wyrzutnia i czerpnia powietrza 
 

W przypadku zaprojektowanej wersji kompaktowej nie jest wymagana specjalnie 
dedykowana dla systemu OxyReduct czerpnia i wyrzutnia powietrza pod warunkiem 
odebrania ciepła przez klimatyzacj� rz�du 4,5 kW.  
W przypadku odbierania ciepła z pomieszczenia technicznego za pomoc� wentylatora 
wyci�gowego nale�y zapewni� jego wydajno�� rz�du 3000 m3/h oraz czerpni� 
�wie�ego powietrza o powierzchni czynnej ok. 0,16 m2. 

 
7.2.3 Temperatura 

 

Zakres temperatury pracy kompresora definiuje wymagan� w pomieszczeniu 
temperatur�, która powinna wynosi� - od +5 do +35°C. 

 
7.3. Parametry systemu OxyReduct®. 

 

 
Typ:           ORC3-1B 
Wydajno�� N2:                  10,5 m3/h (przy 5% zawarto�ci tlenu) 
Wymiary:                           D 810 mm x S 725 mm x W 1224 mm 
Waga :                              320 kg 
Napi�cie znamionowe:      400 V AC / 50 Hz 
Moc znamionowa:             ok. 4,5 kW 
Chłodzenie:                       powietrzem 

redni poziom hałasu:      max. 75 dB(A) 












