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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest rozbudowa zainstalowanego i 
uruchomionego systemu sygnalizacji włamania i napadu. 
 

1.2. Inwestor 
 

Inwestorem jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 
19/21 
 

1.3. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 
 Umowa zawarta z Inwestorem, 
 Kopia mapy zasadniczej otrzymana od Inwestora, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z późn. zm. 
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. "Prawo telekomunikacyjne". Dz. U. 2004 nr 171 poz. 

1800 z późn. zm.. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm., 

 Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych, 

 Wizja w terenie, 
 PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i 

napadu -- Część 1: Wymagania systemowe, 
 Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 

 
1.4. Cel opracowania 
 
 Niniejszy projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie 
ośrodka ruchu drogowego poprzez: 
 objęcie dodatkową ochroną obwodową wydzielonych stref na terenie ośrodka, 
 podwyższenie poziomu zabezpieczenia budynku poprzez objęcie ochroną drzwi i 

okien budynku. 
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2.  CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 

2.1. Stan istniejący 

 
Na obiekcie zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu. W budynku 

biurowo-garażowym zlokalizowano następujące elementy systemu alarmowego: 
 centralę alarmową o pojemności 64 wejść poziom Grade 2, 
 ekspandery wejść – szt.2, 
 czujki dualne PIR – szt. 27, 
 sygnalizator zewnętrzny, za instalowany nad wejściem do budynku – szt.1, 
 manipulatory – szt.2 

Zdalny dostęp do centrali jak i powiadamianie o alarmach i zdarzeniach zaistniałych na 
obiekcie oraz w systemie zrealizowano w oparciu o moduł komunikacji po sieci Ethernet.  
Podtrzymanie zasilania systemu SWiN, w przypadku zaniku zasilania z sieci, wykonano 
poprzez instalację akumulatora o pojemności 17Ah  

 
2.2. Stan projektowany 

 
2.2.1. Teren ośrodka 

 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się objęcie ochroną obwodową 

następujących elementów ośrodka: 
 budynku biura zawodów 1, 
 placu manewrowego, 
 budynku biurowo – garażowego, 
 parkingu ogólnodostępnego, 
 parkingu dla pracowników. 

W ramach projektu w/w budynki, pas manewrowy i parkingi zostaną objęte ochroną 
obwodową. Lokalizacja ośrodka, warunki atmosferyczne jak i środowiskowe 
wymuszają konieczność zastosowania barier mikrofalowych.  
W projekcie wydzielono dwie strefy ochrony obwodowej: pierwszą obejmującą 
budynek biura zawodów 1 i drugą obejmującą zasięgiem pozostałe elementy 
infrastruktury ośrodka w/w: drogowe i budynek główny. 
Projektowane bariery zastaną zasilone z budynków i podłączone kablami 
sterującymi poprzez przekaźniki do wejść centrali alarmowej systemu SWiN. Po 
fizycznym montażu należy dokonać fizycznej kalibracji wiązek mikrofalowych barier 
na odcinku nadajnik – odbiornik i zweryfikować prawidłowe działanie – generowanie 
alarmów w systemie SWiN. 
 
Strefę 1, obejmującą budynek biura zawodów 1, projektuje się zrealizować na 
szerokokątnych czujkach zewnętrznych, wyposażonych w dwa tory detekcji PIR, 
zabezpieczające górny i dolny obszar detekcji oraz dodatkowo w czujnik 
mikrofalowy (MW), montowanych na elewacji budynku. Aktywacja alarmu 
następuje dopiero wtedy, gdy intruz wejdzie jednocześnie we wszystkie trzy 
obszary detekcji, dzięki takiemu rozwiązaniu detektor nie generuje fałszywych 
alarmów związanych z małymi zwierzętami. Wysokość montażu czujeknależy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w dokumentacji DTR. 
Zasilanie i przesyłanie sygnałów od czujników będzie zrealizowane przewodowo. 
Sygnały, alarm i sabotaż, będą przekazywane do systemu alarmowego z 
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wykorzystaniem ekspandera wejść centrali alarmowej zlokalizowanego w budynku 
biura zawodów 1. 
 
 
Cechy dualnej czujki zewnętrznej dla strefy 1: 
 szeroki, dwukanałowy obszar detekcji: 12 metrów, 90º, 
 aktywny antymasking: czujka wykrywa obiekty zasłaniające soczewkę przy 

rozbrojonym systemie, 
 algorytm poprawiający odporność na różne zakłócenia tj. poruszające się 

rośliny czy zmiany pogody, 
 solidna, odporna na warunki atmosferyczne obudowa z tworzywa odpornego na 

UV, 
 klasa szczelności IP55, 
 styk sabotażowy oderwania od podłoża, 
 łatwy montaż i konfiguracja, 
 naklejki do kształtowania obszaru detekcji, 
 automatyczny tryb testu przejścia, 
 brak reakcji na małe zwierzęta. 

 
Strefę 2, obejmującą parkingi i budynek biurowo-warsztatowy, projektuje się z 
zastosowaniem dwóch typów barier mikrofalowych (ze względu m.in. na zasięg). 
Nadajniki i odbiorniki należy zamontować na słupkach ze stali nierdzewnej 
wkopanych w ziemię. 

 
Cechy bariery mikrofalowej (typ1): 
 bariera mikrofalowa wyposażona w antenę mikropaskową (planarną), 
 zapas mocy urządzenia umożliwiający poprawną pracę w każdych warunkach 

atmosferycznych dla nominalnej odległości pomiędzy nadajnikiem a 
odbiornikiem. 

 bariera mikrofalowa cyfrowa, z inteligentną obróbkę sygnału, 
 oprogramowanie czujki monitorujące szybkość zmian poziomu wzmocnienia 

sygnału kompensującego warunki propagacji w celu uniemożliwienia 
powolnego zamaskowania bariery lub jej oślepienia (wejścia z obcym 
nadajnikiem), 

 funkcjonalność bariery umożliwiająca połączenie jej z innymi systemami przy 
wykorzystaniu portu RS485, 

 parametry pracy bariery regulowane zdalnie przy użyciu oprogramowania 
narzędziowego, 

 oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zdalną zmianę parametrów 
pracy, przy czym dla detekcji powinno określać się jedynie parametry 
brzegowe dla których wykorzystany jest inteligentny algorytm obróbki sygnału 
odrębnie dla dodatnich i ujemnych zmian sygnału, a dla monitorowania zmian 
poziomu wzmocnienia maksymalny zakres tych zmian; oprogramowanie 
narzędziowe musi umożliwiać także podgląd aktualnego przebiegu sygnału w 
czasie rzeczywistym, 

 wyjścia alarmowe bariery sygnalizujące co najmniej stany: alarm, sabotaż i 
uszkodzenie techniczne, 

 bariera wyposażona w zegar czasu rzeczywistego i funkcjonalność 
zapamiętywania zdarzeń w logu (minimum 256 zdarzeń) oraz dla alarmów 
graficznych przebiegów sygnałów (minimum 100 przebiegów), 
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 możliwość transmisji alarmu bariery przez oprogramowanie producenta do 
oprogramowania nadrzędnego (np. VMS z mapą synoptyczną lub BMS) przy 
wykorzystaniu udostępnionego przez producenta tego systemu SDK lub API, 
czas przekazania informacji o alarmie lub o braku kontaktu z sensorem do 
systemu nadrzędnego nie powinien przekroczyć 0,5 sekundy i powinien być 
niezależny od ilości sensorów. 

 
Cechy bariery mikrofalowej (typ2): 
 bariera mikrofalowa wykorzystująca antenę paraboliczną z liniową 

polaryzacją, 
 konstrukcja anteny umożliwiająca jej przekręcenie o 90 stopni, w celu zmiany 

kąta polaryzacji, dla zmniejszenia wpływu urządzeń, które znajdują się bardzo 
blisko siebie, 

 zapas mocy urządzenia zapewniający poprawną pracę bariery w każdych 
warunkach atmosferycznych dla nominalnej odległości pomiędzy nadajnikiem 
a odbiornikiem, 

 bariera mikrofalowa z cyfrową obróbkę sygnału, 
 konstrukcja bariery umożliwiająca połączenie jej z innymi systemami przy 

wykorzystaniu portu RS485, 
 parametry pracy bariery regulowane zdalnie przy użyciu oprogramowania 

narzędziowego. 
 oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zdalną zmianę parametrów 

pracy. 
 wyjścia alarmowe bariery sygnalizujące co najmniej stany: alarm, sabotaż i 

uszkodzenie techniczne, 
 bariera wyposażona w zegar czasu rzeczywistego i funkcjonalność 

zapamiętywania zdarzeń w logu (minimum 256 zdarzeń), 
 możliwość transmisji alarmu bariery przez oprogramowanie producenta do 

oprogramowania nadrzędnego (np. VMS z mapą synoptyczną lub BMS) przy 
wykorzystaniu udostępnionego przez producenta tego systemu SDK lub API, 
czas przekazania informacji o alarmie lub o braku kontaktu z sensorem do 
systemu nadrzędnego nie powinien przekroczyć 0,5 sekundy i powinien być 
niezależny od ilości sensorów. 

 
2.2.2. Budynek biurowo – garażowy 

 
 Podwyższenie poziomu zabezpieczenia budynku biurowo-garażowego 

zakłada się osiągnąć poprzez objęcie dodatkową ochroną drzwi i okien budynku. 
W tym celu projektuje się montaż czujek uniwersalnych dualnych (magnetycznej i 
wstrząsowej) oraz stłuczenia szyby. Kontaktrony na oknach uchylnych należy 
montować na górze. Czujki zakłada się podłączyć do wejść istniejącego systemu 
alarmowego. 

Na obiekcie wykonano sufity podwieszane pełne w pokojach i ciągach 
komunikacyjnych, bez zastosowania elementów kasetonowych, co utrudnia 
ułożenie nowego okablowania na istniejących korytach kablowych w przestrzeni 
między sufitowej (sporadycznie występują rewizje w suficie). Przeanalizowano 
możliwości techniczne ułożenia kabli od czujek kontaktronowych i stłuczenia 
szyby do serwerowni w nowych montowanych natynkowo korytach kablowych. 
Ilość elementów i ich rozmieszczenie wymusiłoby montaż dużej ilości koryt 
kablowych, który jest czasochłonny. Brano pod uwagę także aspekt jakości i 
estetykę wykonania wnętrz budynku. W związku z powyższym projektuje się 
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zastosowanie urządzeń bezprzewodowych w budynku do ochrony drzwi i okien. 
Zasilanie czujek bateryjne. 

Komunikację urządzeń bezprzewodowych z systemem alarmowym projektuje 
się z wykorzystaniem kontrolerów systemu bezprzewodowego podłączonych 
przewodowo do magistrali komunikacyjnej systemu alarmowego. 

Czujki temperatury projektuje się zamontować w pomieszczeniu węzła c.o. i 
serwerowni. Czujki należy podłączyć przewodowo do ekspandera wejść nr 2 
centrali alarmowej. 

 
CZUJKA UNIWERSALNA 
Czujka uniwersalna jest urządzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do 

pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego w paśmie 868 MHz. 
Dla potrzeb  podwyższenia poziomu bezpieczeństwa czujkę należy skonfigurować 
do pracy dualnej: jako czujkę magnetyczną i wstrząsową. 
 
Właściwości czujki: 
 możliwość określenia typu czujki przed dodaniem jej do systemu. 
 szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 

MHz (standard AES), 
 dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny 

wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami 
w paśmie częstotliwości 868 MHz, 

 zdalna aktualizacja oprogramowania czujki, 
 zdalne konfigurowanie, 
 wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 

+55°C), 
 funkcja wydłużenia czasu pracy na baterii, 
 kontrola stanu baterii, 
 dioda LED do sygnalizacji, 
 ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy. 

 
Cechy czujki dualnej: wstrząsowej i magnetycznej 
 wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania 

drzwi lub okna. 
 wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. 

Uwaga; czujka danego producenta może wykorzystywać 2 pozycje na liście 
urządzeń w systemie alarmowym. 

 
CZUJKA STŁUCZENIA SZYBY 
Czujka stłuczenia szyby ma umożliwiać wykrycie zbicia szyby ze szkła 

zwykłego, hartowanego i laminowanego. Przeznaczona jest do pracy w ramach 
dwukierunkowego systemu bezprzewodowego w paśmie 868 MHz. 

 
Właściwości czujki: 
 zaawansowana, dwutorowa analiza sygnału, 
 regulacja czułości detekcji, 
 szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 

868 MHz (standard AES), 
 dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny 

wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi 
sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz, 
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 zdalna aktualizacja oprogramowania czujki, 
 zdalne konfigurowanie, 
 wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C 

do +55°C), 
 funkcja wydłużenia czasu pracy na baterii, 
 kontrola stanu baterii, 
 dioda LED do sygnalizacji, 
 ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od 

podłoża. 
 
Opis działania czujki i tryby pracy 
Komunikacja radiowa  
Czujka powinna łączyć się z centralą w regularnych odstępach czasu, aby 

poinformować o swoim stanie (komunikacja okresowa). Dodatkowa komunikacja 
może być skutkiem alarmu.  

 
Czujka powinna zgłaszać alarm:  
 po wykryciu zbicia szyby (zarejestrowaniu w czasie krótszym niż 4 sekundy 

kolejno dźwięku niskiej (uderzenie) i wysokiej (tłuczenie szkła) 
częstotliwości),  

 po otwarciu styku sabotażowego (alarm sabotażowy).  
 
Tryby pracy – wymagania: 

 Aktywny – informacja o każdym alarmie wysyłana jest natychmiast. 
 Pasywny – tylko informacja o alarmie sabotażowym wysyłana jest 

natychmiast. Tryb ten wydłuża czas pracy na baterii. Tryb pracy czujki 
jest włączany zdalnie. Jeżeli czujka pracuje w systemie alarmowym 
tryb pracy może być uzależniony od stanu strefy (strefa nie czuwa – tryb 
pasywny; strefa czuwa – tryb aktywny). 

 Tryb oszczędzania energii - wydłuża czas pracy na baterii, gdy tryb ten 
jest włączony, okresowa komunikacja odbywa się w dłuższych 
odstępach czasu. Dzięki temu czas pracy na baterii można wydłużyć 
nawet czterokrotnie. 

 Tryb testowy ułatwia testowanie czujki, ponieważ włączona jest dioda 
LED, a alarm wywołuje sam dźwięk tłuczonego szkła (dźwięk wysokiej 
częstotliwości). Sposób uruchomienia i zakończenia trybu testowego 
powinien być opisany w instrukcji DTR producenta systemu. 

 
Wybór miejsca montażu 
 montaż czujki wewnątrz pomieszczeń. 

 mikrofon czujki powinien być skierowany w stronę chronionej szyby, 
dlatego najlepszym miejscem na zamontowanie czujki jest ściana 
naprzeciw chronionej szyby, 

 odległość czujki od chronionej szyby nie może przekraczać zasięgu 
detekcji czujki (zasięg wg DTR producenta czujki), 

 akustyka pomieszczenia ma wpływ na zasięg detekcji czujki; zasłony, 
kotary, miękkie obicia mebli, płytki akustyczne itp. zmniejszają zasięg 
czujki, 

 nie zaleca się montażu czujki na tej samej ścianie, na której znajduje 
się chroniona szyba oraz w pobliżu urządzeń emitujących dźwięk, np. 
głośnik, dzwonek, klimatyzator itp. 
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KONTROLER SYSTEMU DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ 

Kontroler umożliwia rozbudowę systemu alarmowego lub systemu automatyki 
o urządzenia bezprzewodowe. Musi współpracować jako ekspander urządzeń 
bezprzewodowych z zainstalowanym systemem alarmowym. 

Komunikacja w systemie bezprzewodowym jest dwukierunkowa. Wszystkie 
transmisje są potwierdzane, co zapewnia dotarcie informacji i pozwala na bieżąco 
sprawdzać obecność urządzeń w systemie. Konfigurowanie ustawień, testowanie i 
aktualizacja oprogramowania urządzeń bezprzewodowych musi odbywać się drogą 
radiową – bez konieczności demontażu ich obudowy. 
 
Właściwości kontrolera: 
 obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych (liczba obsługiwanych urządzeń 

zależy od konfiguracji). 
 szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 

częstotliwości 868 MHz. 
 dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny 

wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami 
w paśmie częstotliwości 868 MHz. 

 dywersyfikacja anten – automatyczny wybór anteny, która zostanie użyta do 
odebrania transmisji, w zależności od poziomu odbieranego sygnału 
radiowego. 

 4 wyjścia typu OC informujące o problemach w systemie: 
o sabotaż urządzenia, 
o brak komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym, 
o zagłuszanie komunikacji radiowej, 
o awaria zasilania urządzenia bezprzewodowego. 

 
2.2.3. Budynek biura zawodów 1 

W ramach rozbudowy systemem SWiN projektuje się zabezpieczenie 
pomieszczeń biura zawodów 1. Ochroną objęte zostaną wszystkie okna poprzez 
montaż bezprzewodowych czujek dualnych: magnetycznej (kontrola otwarcia 
okna) i wstrząsowej. Kontaktrony na oknach uchylnych należy montować na 
górze. Obowiązkowo na obu kondygnacjach należy zainstalować cyfrowe pasywne 
czujki podczerwieni, kontaktrony przy drzwiach wejściowych i czujki zbicia szyby. 

Dodatkowo jako element odstraszający na każdej z kondygnacji zostaną 
zainstalowane wewnętrzne sygnalizatory akustyczne, które będą aktywowane 
sygnałami z ekspandera wyjść. W tym celu sygnalizatory należy połączyć 
przewodowo z ekspanderem wyjść. 

Komunikację urządzeń bezprzewodowych z systemem alarmowym projektuje 
się z wykorzystaniem kontrolera systemu bezprzewodowego podłączonego 
przewodowo do magistrali komunikacyjnej systemu alarmowego budynku biurowo 
– warsztatowego. 

Dla zbierania sygnałów od sensorów ochrony obwodowej strefy 1, 
zainstalowanych  na terenie ośrodka, w budynku należy zainstalować ekspander 
wejść.  

Ekspandery wejść wyjść umieścić w obudowie z tworzywa, która pomieści 
również elementy układu zasilania i jego podtrzymania w przypadku zaniku 
zasilania z sieci. 

W celu włączenia ekspanderów i kontrolera systemu bezprzewodowego do 
systemu alarmowego pomiędzy budynkami należy wykonać przewodową 
magistralę do komunikacji. 
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2.2.4. Rozbudowa systemu SWiN 
Analiza struktury zainstalowano systemu wykazała, że system umożliwia 

podłączenie ograniczonej ilości elementów alarmu - 27 sztuk, co nie pokrywa w 
pełni zapotrzebowania co do ilości wejść dla projektowanych czujek. 

W związku z powyższym w ramach zadania projektuje się wymianę płyty 
głównej centrali na płytę o pojemności 256 wejść i wyjść. 

Dodatkowo projektuje się rozbudowę sposobu powiadamiania o alarmach i 
zdarzeniach z wykorzystaniem telefonii komórkowej. Na obiekcie należy 
zainstalować moduł komunikacji radiowej GPRS/GSM.  

Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy dostarczyć i skonfigurować w systemie 
dwukierunkowe piloty zdalnego sterowania. 

 
2.3. Zasilanie 

 W serwerowni budynku biurowo-warsztatowego projektuje się montaż zasilacza 
buforowego dla barier mikrofalowych. Zasilacz zostanie wyposażony w akumulator 
podtrzymania pracy barier w przypadku zaniku zasilania z sieci. Napięcie zasilania 
układu zasilania zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w DTR. 

W budynku biura zawodów 1 zainstalować zasilacz wraz z podtrzymaniem, dedykowany 
dla elementów systemu alarmowego: ekspanderów, czujek alarmowych, kontrolera 
systemu bezprzewodowego i sygnalizatorów akustycznych. 

Cechy zasilacza buforowego elementów systemu alarmowego: 
 zasilacz impulsowy przeznaczony do zasilania urządzeń 12V, 
 konstrukcja umożliwia wygodny montaż w obudowie lub na szynie DIN, 
 zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2, 
 niewymagający transformatora sieciowego, 
 łączna wydajność prądowa zasilacza 4A, 
 zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe, 
 możliwość dołączenia akumulatora żelowego ołowiowego, 
 możliwość wyboru wartości prądu ładowania akumulatora, 
 układ ładowania akumulatora z regulacją prądu, 
 zabezpieczenie przed pełnym rozładowaniem akumulatora, 
 wyjścia OC sygnalizujące awarię, 
 optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przeciążenia, 
 akustyczna sygnalizacja awarii. 

Cechy zasilacza buforowego elementów systemu ochrony obwodowej: 
 zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-

6:2017w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II, 
 zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 

1, 2 i klasy środowiskowej II, 
 napięcie zasilania ~230V, 
 bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC, 
 dostępne miejsce na akumulatory 17Ah, 
 wydajność prądowa 3A, 
 mikroprocesorowy system automatyki, 
 dynamiczny test akumulatora, 
 kontrola ciągłości obwodu akumulatora, 
 kontrola napięcia akumulatora, 
 kontrola stanu bezpiecznika akumulatora,, 
 kontrola ładowania i konserwacji akumulatora 
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 ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP), 
 zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem, 
 prąd ładowania akumulatora wybierany zworką, 
 funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora, 
 sygnalizacja optyczna LED, 
 wyjście techniczne EPS zaniku sieci - typu OC, 
 wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora – typu OC, 
 zabezpieczenia: 

o przeciwzwarciowe SCP, 
o przeciążeniowe OLP, 
o nadnapięciowe OVP, 
o przepięciowe, 
o antysabotażowe: otwarcie obudowy. 

W budynku biura zawodów w rozdzielnicy na piętrze należy wydzielić niezależny obwód 
z zabezpieczeniem dla zasilania: systemu alarmowego. Zastosować wyłącznik 
nadprądowy 10A. 

W budynku biurowo warsztatowym w rozdzielnicy głównej wydzielić niezależny obwód 
z zabezpieczeniem dla zasilania barier ochrony obwodowej strefy 2. Zastosować 
wyłącznik nadprądowy 10A. 

 
2.4. Okablowanie 
 Na obiektach należy wykonać okablowanie przewodem YTDY 8x0,5: 

 w budynku biurowo – warsztatowym od centrali alarmowej do czujek temperatury 
i kontrolerów systemu bezprzewodowego, 

 w budynku biura zawodów 1 od ekspandera do czujek dualnych, cyfrowych czujek 
pasywnych podczerwieni, sygnalizatorów akustycznych i kontrolera systemu 
bezprzewodowego. 

 
Połączenie pomiędzy budynkami zrealizować w oparciu o dwa włókna światłowodowe 
wielomodowe kabla ułożonego pomiędzy budynkami. Włókna wyspawać w 
przełącznicach ODF.  
Na obiektach system alarmowy doposażyć w konwertery danych światłowodowych. 
Konwerter po stronie centrali skonfigurować jako MASTER, po stronie ekspanderów jako 
SLAVE. Wykonać krosowania toru transmisyjnego za pomocą patchcordów 
światłowodowych wielomodowych duplex. 
 
Właściwości konwertera: 
 konwersja sygnałów przesyłanych magistralami manipulatorów lub ekspanderów 

centrali alarmowe, 
 gniazda do podłączenia minimum dwóch par światłowodów (w każdej parze jeden 

światłowód nadawczy i jeden odbiorczy), 
 zaciski do podłączenia sygnałów elektrycznych z trzech magistral komunikacyjnych 

central alarmowych (jednej manipulatorów i dwóch ekspanderów), 
 możliwość pracy w różnych konfiguracjach w zależności od ustawienia zworek na 

kołkach na płytce elektroniki.  
 tryb testowy umożliwiający sprawdzenie poprawności transmisji danych, 
 diody LED sygnalizujące wybraną konfigurację, 
 zasięg transmisji między dwoma konwerterami do 0,5 km, 
 współpraca z popularnymi światłowodami wielomodowymi, 
 możliwość uaktualniania oprogramowania konwertera (firmware),  
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 wysoka odporność komunikacji na zakłócenia, 
 zapewnienie izolacji galwanicznej urządzeń.  
 
Od ekspanderów do sensorów ochrony obwodowej ułożyć kable zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w DTR producenta barier ochrony obwodowej. 
Do zasilania sensorów barier ochrony obwodowej zastosować kable zasilające 
zewnętrzne zgodnie z wytycznymi DTR producenta barier. 
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2.5. Zestawienie podstawowych materiałów 

 
2.5.1. System ochrony obwodowej 

 

L.p. Nazwa Jedn. Ilość 

Strefa 1 

1 

Czujka dualna zewnętrzna wyposażona w dwa tory 
detekcji PIR, zabezpieczające górny i dolny obszar 
detekcji oraz dodatkowo w czujnik mikrofalowy 
(MW) 

Szt. 7 

2 Kabel sterujący YTDY 8x0.5 Kpl. 1 
Strefa 2 

3 

Bariera mikrofalowa (czujka bistatyczna) z analizą 
cyfrową „Fuzzy Logic”, dwie głowice (nadajnik i 
odbiornik) z obejmami kryjącymi okablowanie, do 
montażu na słupku Ø 40 mm, zasięg 80m 

Kpl. 4 

4 

Bariera mikrofalowa (czujka bistatyczna) z logiką 
rozmytą, dwie głowice (nadajnik i odbiornik) z 
obejmami do montażu na słupku Ø 60 mm z dławicą 
i odcinkiem rury osłonowej do kabla, zasięg 120m 

Kpl. 1 

5 
Para słupków ze stali nierdzewnej o wysokości 
120cm i średnicy 40mm, konstrukcja przystosowana 
do montażu w ziemi. 

Kpl. 4 

6 

Para słupków ze stali nierdzewnej do montażu 
barier mikrofalowych oraz czujek, słupki 
przystosowane do montażu w ziemi, wys. 1,22m, 
średnica 60mm 

Kpl. 1 

7 Zasilacz buforowy liniowy 13,8VDC/3A z obudową Kpl. 1 
8 Akumulator 12V 17Ah Szt. 2 

9 Kabel telekomunikacyjny zewnętrzny 3x2x0,8 
ekranowany 

Kpl. 1 

10 Kabel zasilający 2x2,5 ekranowany Kpl. 1 

11 
Oprogramowanie do ustawiania parametrów i 
konserwacji (jedna licencja użytkownika) z 
konwerterem USB - RS485 

Szt. 1 

 
2.5.2. Przyłącza instalacji elementów ochrony obwodowej 

 

L.p. Nazwa Jedn. Ilość 

1 Rurociąg 1x RHDPE fi40/3,7 m 142,0 
2 Rurociąg 2x RHDPE fi40/3,7 m 97,0 
3 Rura osłonowa przepustowa RHDPEp 110/6,3 m 17,0 
4 Studnia kablowa SK-1 Szt. 4 
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2.5.3. Rozbudowa systemu alarmowego 

 

L.p. Nazwa Jedn. Ilość 

Budynek biurowo - warsztatowy 

1 Płyta centrali alarmowej 256 wejść i wyjść, 
minimum GRADE -2 Szt. 1 

2 Ekspander wejść i wyjść (4 wyjścia OC + 4 wyjścia 
przekaźnikowe) Szt. 2 

3 Moduł komunikacji GPRS Szt. 1 
4 Konwerter światłowodowy danych Szt. 1 
5 Kontroler systemu bezprzewodowego Szt. 2 

6 Czujka bezprzewodowa uniwersalna (magnetyczna i 
wstrząsowa) Szt. 27 

7 Czujka bezprzewodowa stłuczenia szyby Szt. 8 
8 Czujka temperatury Szt. 2 
9 Przewód YTDY 8x0,5 Kpl. 1 
10 Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania Szt. 5 

Budynek biura zawodów 1 
11 Przewodowa cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Szt. 2 
12 Kontroler systemu bezprzewodowego Szt. 1 

13 Czujka bezprzewodowa uniwersalna (magnetyczna i 
wstrząsowa) Szt. 17 

14 Czujka bezprzewodowa stłuczenia szyby Szt. 2 

15 Ekspander wejść i wyjść (4 wyjścia OC + 4 wyjścia 
przekaźnikowe) Szt. 2 

16 Konwerter światłowodowy danych Szt. 1 
17 Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnętrzny Szt. 1 
18 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Szt. 2 
19 Zasilacz buforowy 12V DC, 3A Szt. 1 
20 Akumulator żelowy 12V, 17Ah Szt. 1 
21 Obudowa systemu alarmowego z tworzywa Kpl. 1 
22 Obudowa kontrolera z tworzywa Kpl. 1 
23 Przewód YTDY 8x0,5 Kpl. 1 
 

 
 

2.6. Sposób odtworzenia nawierzchni i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego  
 
Po zakończonych robotach budowlanych w miejscu prowadzenia rur osłonowych 

oraz wykonania dowiązań do istniejącej kanalizacji kablowej na teren przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

 
 


