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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA BUDYNKU INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO 

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV).
INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU PO�ARU (SAP).

INSTALACJA ODDYMIANIA PO�AROWEGO.
INSTALACJA NAGŁA�NIAJ�CA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• projekt architektoniczny 

• warunki ochrony przeciwpo�arowej 

• obowi�zuj�ce normy i przepisy 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzi: 

• instalacja telewizji dozorowej (CCTV) 

• instalacja sygnalizacji alarmu po�aru (SAP) 

• centrala sygnalizacji po�arowej 

• instalacja oddymiania po�arowego 

• instalacja nagła�niaj�ca 

III. OPIS TECHNICZNY 
1. INSTALACJA CCTV 

Przewiduje si� nadzór wizyjny z cyfrow� rejestracj� obrazu. Do nadzoru 

u�yte zostan� kamery kolorowe. Z uwagi na rozmiar obiektu, jego funkcje 

oraz przewidywan� ilo�� przebywaj�cych na jego ternie osób projektuje 

si� dwa niezale�ne systemy monitoringu: wewn�trzny i zewn�trzny 

• 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 rejestratory z szesnastoma 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. 

Rejestratory pozwalaj� 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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Rejestratory i zasilacze nale�y umie�ci� na zapleczu recepcji. 



2. INSTALACJA SAP 
2.1. Kategoria zagro�enia ludzi. 

Budynek podzielony został na dwie cz��ci: 

A – Hala produkcyjno-usługowa 

 Hala stanowi� b�dzie jedn� odr�bn� stref� po�arow� z kategori�
zagro�enia ludzi PM 

 B – Budynek administracyjno-socjalny 

  Budynek b�dzie przybudowany do hali produkcyjno-usługowej i 

  stanowi� b�dzie odr�bn� stref� po�arow� z wydzielonymi 

  dodatkowo strefami po�arowymi: 

o strefa I – kotłownia (parter)  

o strefa II – rozdzielnia elektryczna (parter) 

o strefa III – magazyn (parter 1.06) 

o strefa IV – wentylatornia I (I pi�tro) 

o strefa V – wentylatornia II (I pi�tro) 

o strefa VI – sala konferencyjna, sala konsumpcyjna i bufet z 

zapleczami (parter) 

o strefa VII – pozostała cz��� budynku (parter, I pi�tro i II pi�tro) 

Kwalifikacja zagro�enia: 

- parter – ZL III oraz ZL I, 

- I pi�tro – ZL III, 

- II pi�tro – ZL III 

�adne pomieszczenie w budynku b�d� strefa wewn�trzna nie 

zostały sklasyfikowane jako zagro�one wybuchem. Stacja 

redukcyjno-pomiarowa, zewn�trzna strefa zagro�enia wybuchem 

„2” w promieniu 3,5m od wylotu rury wydmuchowej. 

2.2. Zało�enia 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem ochron� instalacji SAP obj�to cały 

obiekt.  

Urz�dzenia zastosowane w instalacji powinny posiada� certyfikat 

CNBOP. 

W budynku przewidziano interaktywny system sygnalizacji po�arowej 

POLON 4000. Jest to zestaw urz�dze� przeznaczonych do wykrywania i 

sygnalizowania po�aru, powiadamiania wła�ciwych słu�b 

interwencyjnych, a tak�e do sterowania przeciwpo�arowymi urz�dzeniami 

zabezpieczaj�cymi. Pozwala on na przekazywanie du�ej ilo�ci informacji 

cyfrowych do systemu integracji cyfrowych i nadzoru, a tak�e do 

systemów monitoringu po�arowego. 

System POLON 4000 to system wykrywania po�aru w pierwszej fazie 

jego rozwoju. Bazuje na koncepcji inteligentnej współpracy pomi�dzy 



wszystkimi elementami, które go tworz�. Zastosowany protokół transmisji 

sygnałów w p�tlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie 

centrali i elementów instalowanych w liniach dozorowych pozwalaj� na 

interaktywn� współprac� zarówno elementów liniowych z central�, jak i 

elementów liniowych pomi�dzy sob�. Taka konstrukcja systemu 

wykrywania po�aru daje mo�liwo�ci precyzyjnej, automatycznej analizy 

zachodz�cych w chronionym obiekcie zjawisk. W czasie pozyskania 

informacji zapewnia dokładn� analiz� obserwowanego zdarzenia, pozwala 

na odró�nienie stanu zagro�enia po�arowego od krótkotrwałego zjawiska 

zakłócaj�cego i pozwala podj�� wła�ciw� decyzj�. 
System ten spełnia wymagania najnowszej normy europejskiej EN54 i ich 

polskich odpowiedników (PN-E-08350-14) 

System oparty jest na nowym szeregu (4046) mikroprofilowych, 

procesorowych czujek po�arowych. Wszystkie elementy liniowe w tym 

systemie  s� wyposa�one w izolatory zwar� z mo�liwo�ci� programowego 

ich zał�czenia i wył�czenia. 

2.3. Skład systemu 
• mikroprocesorowa centrala sygnalizacji po�arowej POLON 4900 o 

pojemno�ci 4 adresowalnych p�tli dozorowych, w ka�dej po 127 

adresów 

• uniwersalne optyczne czujki dymu DUR-4046 

• adresowalne r�czne ostrzegacze po�arowe ROP-4001 

• adresowalny element kontrolno-steruj�cy EKS-4001 

• adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 

• wska�nik zadziałania WZ-31 

2.4.  Centrala sygnalizacji po�arowej POLON 4900 
Centrala POLON 4900 koordynuje prac� wszystkich  urz�dze� w 

systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu po�arowego, 

wysterowaniu urz�dze� sygnalizacyjnych i przeciwpo�arowych oraz o 

przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. 

Centrala posiada cztery p�tle adresowalne z mo�liwo�ci� adresowania po 

127 elementów liniowych w ka�dej (mo�na j� rozbudowa� do o�miu 

p�tli). Linie dozorowe b�d� pracowa� w układzie p�tlowym. Eliminuje to 

uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. 

W przypadku alarmu komunikaty pojawiaj� si� na wy�wietlaczu centrali, 

pozwalaj�c obsłudze na szybk� i precyzyjn� lokalizacj� �ródła po�aru. 

Ponadto istnieje mo�liwo�� programowania własnych komunikatów, 

zwi�zanych z kontrol� sterowanych przez central� urz�dze� automatyki 

po�arowej. Po zadziałania czujki lub r�cznego ostrzegacza w 

adresowalnej p�tli dozorowej, centrala, na podstawie algorytmów 



decyzyjnych wywołuje alarm I lub II stopnia, zale�nie od 

zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego zgłaszaj�cego alarm. 

Sterowanie urz�dzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpo�arowymi centrala 

b�dzie realizowa� przez wbudowane wyj�cia steruj�ce (16 przeka�ników 

z bezpotencjałowymi stykami przeł�cznymi). Central� zlokalizowano na  

zapleczu recepcji (parter). Dla zasygnalizowania zadziałania centrali w 

zapleczu przewidziano w recepcji sygnalizator akustyczno-optyczny SA-

K7 (nale�y wył�czy� cz��� akustyczn�). 

2.5.  Uniwersalna czujka dymu DUR-4046. 
Procesorowa optyczna czujka dymu DUR-4046 jest przeznaczona do 

wykrywania widzialnego dymu, powstaj�cego w pocz�tkowym stadium 

po�aru wtedy, gdy materiał jeszcze si� tli, a wi�c na ogół długo przed 

pojawieniem si� otwartego płomienia i zauwa�alnym wzrostem 

temperatury. 

Czujka, dzi�ki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji, utrzymuje stał�
czuło�� przy post�puj�cym zabrudzeniu komory optycznej. Po 

przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła sygnał alarmu 

serwisowego do centrali trac�c jednocze�nie zdolno�� wykrywania 

po�aru. Czujki wysyłaj� w lini� dozorow� oprócz adresu, kodu rodzaju, 

stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje takie, jak: stan 

serwisowy, stany zwi�zane z uszkodzeniem, zadziałanie izolatora zwar�. 
Stany alarmowe czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami 

dwukolorowej diody �wiec�cej. W niektórych przypadkach zastosowano 

dodatkow� sygnalizacj� optyczn� przez doł�czenie wska�nika zadziałania 

WZ-31. 

2.6.        R�czny ostrzegacz po�arowy ROP-4001 
R�czne ostrzegacze umo�liwiaj� przekazywanie informacji o po�arze do 

centrali przez osob�, która zauwa�yła po�ar i r�cznie uruchomiła 

ostrzegacz ( zbiła szybk�). R�czne ostrzegacze działaj� bezpo�rednio po 

zbiciu szybki (nie s� wyposa�one w przyciski). Stan alarmowania jest 

sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody �wiec�cej. 

R�czne ostrzegacze s� wyposa�one w wewn�trzne izolatory zwar�. 

2.7.        Element kontrolno-steruj�cy EKS-4001 
Elementy EKS-4001 umo�liwiaj� uruchomienie (stykami przeka�nika) na 

sygnał z centrali urz�dze� alarmowych i przeciwpo�arowych. 

Umo�liwiaj� tak�e kontrolowanie sprawno�ci sterowanego urz�dzenia i 

poprawno�ci jego zadziałania. 

Uruchomienie przeka�nika w elemencie kontrolno-steruj�cym nast�puje 

na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego 



czerwonej diody �wiec�cej. Jest on wyposa�ony w wewn�trzny izolator 

zwar�.  
Elementy EKS-4001 przewidziano w pomieszczeniach central 

wentylacyjnych. Umo�liwi� one w razie po�aru zasterowanie klapami 

p.po�arowymi wentylacji. Dodatkowo od ka�dej centrali wentylacyjnej 

nale�y uło�y� przewód sterowniczy ognioodporny do centrali SAP, 

umo�liwiaj�cy wył�czenie central wentylacyjnych w przypadku po�aru. 

2.8.      Adresowalny sygnalizator SAL-4001. 
Do lokalnego sygnalizowania po�aru przeznaczony jest adresowalny w 

p�tlach dozorowych sygnalizator SAL-4001. Sygnalizator jest 

instalowany w gnie�dzie G-40S. Zasilany b�dzie z adresowalnej p�tli 
dozorowej (85dB). Sygnalizator SAL-4001 jest wyposa�ony w 

wewn�trzny izolator zwar�. 

2.9.     Rozwi�zania instalacyjne. 
Instalacj� SAP nale�y wykona� przewodami typu HLGsekwf 2x1.W hali 

prodykcyjno-usługowej przewody układa� pod dachem na konstrukcji hali 

a na �cianach przewody mocowa� uchwytami o wytrzymało�ci ogniowej 

min. E30 np. f-my BAKS  lub f-my OBO Bettermann.  W cz��ci 

administracyjno-socjalnej przewody nale�y układa� w przestrzeniach 

mi�dzystropowych na uchwytach jak wy�ej. W pionie 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 instalacji sygnalizacji po�aru pokazano na rys. nr 5. 

3. INSTALACJA ODDYMIANIA PO�AROWEGO.
We wszystkich klatkach schodowych i w pustce hallu wej�ciowego 

przewidziane s� klapy oddymiaj�ce. Do sterowania klapami przewidziano 

centrale oddymiania typu mcr 9705-15A (szt.1) i mcr 0204-4A (2szt.). 

Centrale nale�y zasili� z tablic elektrycznych pokazanych na schemacie 

oddymiania. Centralki odymiania współpracowa� b�d� z central� SAP. 

Ka�de zadziałanie klap musi by� sygnalizowane na centrali SAP. Dodatkowo 



centrale mog� by� uruchamiane r�cznie przyciskami typu mcr RPO-1 (co 

drug� kondygnacj�).  
Schemat instalacji oddymiania przedstawiono na rys nr 6. 

4. INSTALACJA NAGŁA�NIAJ�CA.
W sali konferencyjnej na poziomie parteru projektuje si� instalacj�
nagła�niaj�c�. 
System nagło�nienia powinien realizowa� 2 niezale�ne funkcje: 

• transmisja sygnału mowy 

• transmisja d�wi�ku towarzysz�cego prezentacjom multimedialnym 

 Do nagło�nienia mikrofonów zastosowano gło�niki sufitowe PC5T o mocy 

10W. Mówcy b�d� mogli korzysta� z dwóch mikrofonów bezprzewodowych 

iLive Hand Mic. W pomieszczeniu zaplecza technicznego sali przewiduj� si�
zainstalowanie wzmacniacza miksuj�cego MMA120N i odbiornika 

mikrofonów bezprzewodowych iLive X2.  

Przewidziano tak�e instalacj� projektora, który poprzez gniazda audio 

(2RCA) i video (HD15) umo�liwi projekcj� materiałów filmowych, slajdów 

itp..  

Zakładaj�c, �e podstawa obrazu b�dzie wynosiła 400cm (dobrano ekran 

400x350cm), odległo�� monta�u projektora od ekranu powinna mie�ci� si� w 

zakresie 680÷1000cm. Przyj�to odległo�� 770cm od obiektywu do ekranu. 

Proponuje si� zastosowanie projektora multimedialnego Epson EH-TW3500.  

 Schemat instalacji przedstawia rys. nr 7. 

5. STEROWANIE D�WIGAMI.
Budynek b�dzie wyposa�ony w d�wig, który posiada urz�dzenie 

zapewniaj�ce zjazd awaryjny na przystanek w przypadku zaniku napi�cia 

oraz uwalnianie awaryjne z wykorzystaniem zasilania z układem UPS. 

Od maszynowni d�wigu do centrali SAP nale�y uło�y� kabel sygnalizacyjny 

HDGs 2x1.  

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. 
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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 
















