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1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest:  projekt  wykonawczy  instalacji  teletechnicznych  w  SKANSENIE  W

KLUKACH. Dokumentacja teletechniczna swoim zakresem obejmuje następujące części składowe: 

Część A. Instalacje systemu sygnalizacji alarmu poŜaru SAP 

Część B. Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu

Część C. Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji poŜaru, włamania i napadu

oraz rozbudowy CCTV.

Uwaga: 

1. 1.  Przed przystąpieniem do wykonawstwa  instalacji  objętych niniejszym projektem naleŜy skonsultować  z

Inwestorem  zastosowane  urządzenia  i  związane  z  nimi  instalacje  oraz  ewentualnie  uaktualnić  projekt  w

zakresie dostępności urządzeń na rynku. 

2. 2. MoŜliwe jest zastosowanie równowaŜnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji

projektowej  (zakres  równowaŜności  podano  w  specyfikacji  technicznej  ST)  pod  warunkiem  zapewnienia

parametrów  technicznych  i  funkcjonalnych  nie  gorszych  niŜ  posiadają  urządzenia  i  materiały  przyjęte  w

dokumentacji  projektowej.  W  takim  przypadku  wymaga  się  złoŜenia  stosownych  dokumentów

uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W

przypadku,  gdy  zastosowanie  tych  materiałów  lub  urządzeń  wymagać  będzie  zmiany  dokumentacji

projektowej, koszty przeprojektowania poniesie  strona wprowadzająca zmiany.

1.2. Dane wyjściowe i podstawa opracowania.
Podstawą formalną opracowania jest zlecenia i zawarta umowa .

Podstawą rzeczową są:
• inwentaryzacja architektoniczna budynków

• uzgodnienia szczegółowe zakresu opracowania z zamawiającym

1.3. Przepisy
Projekt został sporządzony w oparciu o następujące przepisy:

Ustawy i rozporządzenia:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane -wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa z dnia 22 sierpnia o1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114, poz.740)

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać Budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi zmianami.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI  z  dnia  07  czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr

109, poz. 719).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w  sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej. (Dz. U. Nr. 121, poz 1137);

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania

zbiorów w muzeach przed poŜarem, kradzieŜą i innym niebezpieczeństwem groŜącym zniszczeniem lub utratą
zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagroŜenia (Dz. U. Nr 229

poz. 1528 ze zm.),

Normy:

• PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji poŜarowej. Wprowadzenie.

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-88/E-04300  „Instalacje  elektryczne  na  napięcie  nie  przekraczające  1000V  w  Budynkach.  Badania

techniczne przy odbiorach".

• PKN-CEN  TS  54-14  Specyfikacja  techniczna  Systemy  sygnalizacji  poŜarowej  Część  14:  ·Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

• Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/8984-10.

• PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-EN 50133-1 – Systemy kontroli dostępu. Wymagania Systemowe

• PN-EN 50131-1: 2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1:Wymagania

systemowe

Publikacje
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• Podstawowe  zasady  projektowania  instalacji  sygnalizacji  poŜarowej  CNBOP  Józefów  oprac.  Jerzy

Ciszewski 

• Wymagania  stawiane  sieci  kablowej  urządzeń  przeciwpoŜarowych  w świetle  norm i  przepisów – oprac.

Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 2006r. 

• Materiały OOZB:

• Vademecum zabezpieczenia muzeów – S. Kocewiak, P. Ogrodzki i J. Rulewicz,

• Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych - S. Kocewiak P. Ogrodzki i J. Rulewicz,

L.p. Nr na 

rysunku

Nazwa

obiektu

S

S

W

i

N

S

S

P

230V Uwagi

1 00 Budynek

biurowy 
X X X Instalacja 

wtynkowa

2 01 Stolarnia

+garaŜ 
X X X Instalacja w 

listwach 

3 02 Budynek

gospodarczy

Cz. I 

X X X Instalacja w 

listwach
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02 Budynek

gospodarczy

cz. II. 

X X X Instalacja w 

listwach

03 Zagroda

Reymanów

budynek gosp. 

X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

04 Zagroda

Reymanów

budynek

mieszkalny 

X X X

05 Zagroda

Reymanów

budynek

gospodarczy II 

X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi
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06 Zagroda

Reymanów

budynek

gospodarczy

III 

X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

07 Zagroda

Reymanów

budynek

gospodarczy

IV

X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

08 Zagroda Josta X X Obiekt o 

minimalnej 

ingerencji we 

wnętrza.

Zastosować 
czujki ruchu 

zewnętrzne.

Wykrywanie 

zagroŜenia 

poŜarowego 

systemem 

zasysającym 

09 Magazyn na 

łodzie 
X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi
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10 Szałas X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

11 Chałupa

Charlotty 
X X Obiekt o 

minimalnej 

ingerencji we 

wnętrza.

Zastosować 
czujki ruchu 

zewnętrzne.

Wykrywanie 

zagroŜenia 

poŜarowego 

systemem 

zasysąjacym. 

12 Chałupa  z

śoruchowa 
X X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

13 Zagroda

Kluecka 
X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi
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14 Zagroda

Kluecka 
X X X Obiekt o 

minimalnej 

ingerencji we 

wnętrza.

Zastosować 
czujki ruchu 

zewnętrzne.

Wykrywanie 

zagroŜenia 

poŜarowego 

systemem 

zasysającym 

15 Zagroda

Keitschików 
X X Obiekt o 

minimalnej 

ingerencji we 

wnętrza.

Zastosować 
czujki ruchu 

zewnętrzne.

Wykrywanie 

zagroŜenia 

poŜarowego 

systemem 

zasysającym 

16 Zagroda

Keitschików 
X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

16 Zagroda

Keitschików

Bud. 

inwentarski 

X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi
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17 Zagroda Anny 

Koetsch 
X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

18 Zagroda Anny 

Koetsch 
X X X Instalacja 

zgodnie z 

rysunkami

szczegółowymi

19 Zagroda  Anny

Koetsch 
X X X Instalacja w 

listwach

20 Budynek

szkoły 
X X X Obiekt 

oddalony od 

zwartej części 

skansenu.

Zastosowano 

lokalne systemy

SSWiN oraz 

wykrywania 

zagroŜenia 

poŜarowego 
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CZĘŚĆ A

2. System sygnalizacji poŜaru 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji poŜaru w obiektach Skansenu w Klukach.

2.1. Analiza zagroŜeń poŜarowych
NaleŜy przyjąć iŜ na terenie muzeum w czasie funkcjonowania obiektu mogą przebywać znaczne rozproszone grupy

ludzi. W obiektach mogą być zgromadzone niewielkie grupy wycieczkowe w większości kilkuosobowe. W większości

osoby poruszające się po terenie muzeum będą miały małą znajomość topografii zarówno obiektów jak równieŜ terenu

muzeum. Przedstawiony opis obiektów,  jak równieŜ wskazane moŜliwe zagroŜenia poŜarowe, wskazują na moŜliwe

typowe zjawiska poŜarowe z jakimi moŜna mieć do czynienia na terenie Muzeum. 

• nieumyślne  zaprószenie  ognia spowodowane  funkcjonowaniem Ŝywych wystaw związanych z rozpalaniem

piecy, paleniem ognisk, i prezentowaniem historycznego Ŝycia wsi;

• nieumyślne  zaprószenie  ognia  spowodowane  sezonowym  ogrzewaniem  budynków  przy  pomocy  palenisk

piecowych, piecy itp. opalanych drewnem i otwartym ogniem

• moŜliwy zapłon od palących traw i/lub zbóŜ, bezpośrednio towarzyszącym obiektom – pola uprawne, wysokie

trawy zapalone nieumyślnie lub na skutek wyładowania atmosferycznego;

• moŜliwy zapłon w wyniku bezpośredniego lub pośredniego wyładowania atmosferycznego

• moŜliwy zapłon na skutek niewłaściwego wykorzystywania elektrycznych urządzeń grzewczych w sąsiedztwie

materiałów łatwopalnych, pozostawienie niekontrolowanych włączonych urządzeń grzejnych;

• moŜliwy zapłon na skutek zwarć i iskrzeń w instalacjach elektrycznych

• moŜliwy  zapłon  na  skutek  wjazdu  na  teren  muzeum  pojazdów  mechanicznych  –  zapalenie  traw  od

rozgrzanych części układów wydechowych.

• moŜliwy  zapłon  na  skutek  uŜywania  narzędzi  elektrycznych  i  spalinowych  do  prac  warsztatowych  i

naprawczych

• podpalenie  bezpośrednie  budynków  na  skutek  bezpośredniego  zapalenia  ściany  lub  rzucenia  materiału

zapalającego na dach;

• podpalenie pośrednie budynków na skutek podpalenia traw;

• podpalenie pośrednie na skutek nieprzestrzegania zakazu palenia na terenie muzeum – niedopałki papierosów

• podpalenie pośrednie na skutek uŜywania petard lub sztucznych ogniu w sąsiedztwie budynków muzealnych.

2.2. Zakres ochrony
Dla wszystkich  Budynków objętych systemem sygnalizacji  poŜaru przyjęto  ochronę  pełną  obiektów.  Dla obiektów

określonych jako obiekty grupy ryzyka o podwyŜszonej wartości historycznej projektuje się system zasysania:

- obiekt nr 8. – Zagroda Josta

- obiekt nr 11. – Chałupa Charlotty Kluck

- obiekt nr 14. – Zagroda Klucka

- obiekt nr 15.- Zagroda Keitschików.

Jako osobny system wykrywania i sygnalizacji poŜaru przewidziano system w budyneku szkoły (obiekt nr 20). Z uwagi

na oddalenie o zwartego obszaru muzeum prowadzenie instalacji byłoby utrudnione czy wręcz niemoŜliwe.

2.3 Organizacja alarmowania
ZałoŜono 24 godzinną obsługę obiektu. Zatem projektuje się dwustopniową organizację alarmowania:

1. Alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) – wykrycie poŜaru poprzez czujki uruchamia sygnalizację optyczną i
dźwiękową  na centrali systemu sygnalizacji poŜaru gdzie zapewniony dozór całodobowy.  Przeznaczony on

jest wyłącznie dla obsługi. Obsługa musi go potwierdzić w czasie  T1= do 30 sek; niepotwierdzony alarm I

stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa

zobowiązana jest dokonać  rozpoznania zagroŜenia w czasie  T2 = do 5 minut; przed upływem czasu T2 w

przypadku nie wykrycia zagroŜenia alarm moŜe być skasowany na panelu obsługi centrali.

2. Alarm II stopnia(pełny, poŜarowy) - po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II

stopnia  podczas  którego  następuje  automatyczne  wysterowanie  sygnalizacji  akustycznej,  urządzeń
zewnętrznych sterowanych przez system sygnalizacji poŜarowej oraz urządzenia transmisji  alarmu do PSP.

UŜycie  ręcznego  ostrzegacza  poŜarowego  powoduje  natychmiastowe  przejście  systemu  w  stan  alarmu  II

stopnia;  funkcja  taka  umoŜliwia  równieŜ  obsłudze  skrócenie  czasu  T2  w  przypadku,  kiedy  w  czasie

rozpoznania stwierdzono faktycznie poŜar. Docelowo czas T1 i T2 naleŜy dobrać zgodnie ze scenariuszem

poŜarowym,  który  jest  integralną  częścią  instrukcji  bezpieczeństwa  poŜarowego.  Czasy  powyŜsze  naleŜy
potwierdzić z komendą StraŜy PoŜarnej podczas realizacji i odbioru systemu.

System będzie spełniał następujące funkcje:
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- wykrywanie zagroŜenia poŜarowego

- sygnalizowanie powyŜszego w pomieszczeniu ochrony

- identyfikację miejsca wykrycia zagroŜenia

- w przypadku wystąpienia alarmu II stopnia, sygnał zostanie przekazany dwoma torami transmisji do jednostki

PSP,

- lokalne alarmowanie poprzez sygnalizatory rozmieszczone na zewnątrz obiektów muzealnych oraz wewnątrz
obiektów biurowych czy warsztatowych

3. Opis projektu
Do  ochrony  obiektów  zastosowano  inteligentny  system,  oparty  na  automatycznej  centrali  sygnalizacji  poŜaru,

zainstalowanej w pomieszczeniu ochrony w budynku nr 4. System SSP projektuje się jako integralny element instalacji

wykrywania sygnalizacji poŜaru. Przyjęty system musi pracować w standardzie adresowalnym-pętlowym, spełniającym

aktualne  wymogi  stawiane  przez  CNBOP  w  Józefowie.  Centrala  sygnalizacji  poŜarowej  naleŜy  do  urządzeń
analogowych typu adresowalnego. Automatyczne czujki poŜarowe oraz ręczne ostrzegacze poŜarowe, które zapewniają
wykrywanie poŜaru, są przyłączone w zamkniętych pętlach do centrali sygnalizacji poŜarowej i są identyfikowane jako

pojedyncze elementy. W zaleŜności od struktury obszaru chronionego czujki i ręczne ostrzegacze poŜarowe mogą być
pogrupowane softwaerowo w logiczne strefy. 

Jako osobny system przewidziano SSP w obiekcie 20. Zastosowano centralę dwuliniową do ochrony obiektu.

Łączność  ze  pomieszczeniem  ochrony  zapewni  moduł  GSM lub  dedykowana  radiolinia  –  do  ustalenia  na  etapie

wykonawstwa z firmą ochrony.

3.1. Okablowanie
Okablowanie  systemu  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  zasadami  branŜowymi.  NaleŜy utrzymywać
określone odległości równoległe od instalacji elektrycznych, wodnych. Dopuszczalne są przejścia krzyŜowe z instalacją
elektryczną (pod kątem 90 stopni) przy takich przejściach kable instalacji SSP naleŜy dodatkowo zabezpieczyć rurami

PCV lub peszlem. Dla tras kablowych prowadzonych w strefie poddaszy zachować odstęp od instalacji odgromowych

Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

Z uwagi  na charakter obiektu w zaleŜności  od miejsca instalacji przewiduje się  następujące rozwiązania kablowe i

instalacyjne:

· Pętle dozorowe umieszczane w projektowanej kanalizacji teletechnicznej i w ziemi – XzKAXw ekw

1x2x1,0.

Wejście  przewodu  do Budynku  zakończyć  puszką  połączeniową  o  klasie  IP  odpowiedniej  do miejsca  przyłącza  i

wilgotności  wewnętrznej  -w puszce  IP 65 na zewnątrz  Budynku  lub w Budynku nieszczelnym w puszce IP 54 w

pozostałych obiektach instalowaną w strefie poddasza lub . Pionowe przejścia w pomieszczeniach na poddasza naleŜy

wykonać  w  rurkach  instalacyjnych  oraz  zabudować  zabudową  z  drewna  malowaną  w kolorze wnętrza wg.

szczegółu prowadzenie instalacji, lub w Budynkach z glinianymi ścianami wpuszczone w ścianę i
pokryte warstwą zgodną z podłoŜem następnie zamalowane na kolor ściany.

 Linie dozorowe wewnątrz  obiektów z wyłączeniem Budynków nieszczelnych i stref otwartych wykonać  kablem –

YnTKSYekw 1x2x0,8.  Wewnątrz  budynków  odpowiednio  do  warunków  wewnętrznych  oraz  charakteru  Budynku

(wystawowy nie wystawowy)  okablowanie wykonać  w listwach lub rurach bezhalogenowych malowanych na kolor

podłoŜa  (Budynki  o  warunkach  normalnych  ze  standardową  wilgotnością,  bez  oddziaływania  słońca)  oraz  w

Budynkach nieszczelnych i wilgotnych prowadzone w rurkach odpornych na UV – 45st +60 np. typu FPKU-EMF-HF

fi 25 montowanej na uchwytach kolor odpowiednio podłoŜa (najczęściej brąz lub czarny)

Linie  dozorowe  w budynkach  nieszczelnych  w strefie  poddaszy  i  niewykończonych  stodół,  chałup  itp.  budynków

gospodarskich  wykonać  kablem  XzKAXw  ekw  1x2x1,0  bez  puszki  pośredniczącej.  Kabel  prowadzić  w  rurkach

odpornych na UV – 45st +60 np. typu FPKU-EM-F-HF fi 25 montowanej na uchwytach kolor odpowiednio podłoŜa
(najczęściej brąz lub czarny). Łączenia kabla w szczelnych podstawach . 

Na odcinkach z wykonaną kanalizacją teletechniczną przewody wciągać do rur, na pozostałych odcinkach układać w
ziemi na podsypce piaskowej w rurze RHDPE, trasę oznaczyć taśmą.

 Linie  zasilania  24V prowadzone w kanalizacji teletechnicznej  i  w ziemi, od zasilaczy do certyfikowanych puszek

połączeniowych  Budynkach  –  YKY 2x2,5.  Połączenie  przyłącza  zasilania  wykonać  w  puszce  IP  65  na  zewnątrz
Budynku lub w Budynku nieszczelnym w puszce IP 54 w pozostałych obiektach. Wielkość  puszki musi  zapewniać
montaŜ  wewnętrznej  puszki  połączeniowej  PIP  zawierającej  kostkę  ceramiczna  połączeniową.  Wyprowadzenia

przewodów z puszki  przejściowej  o  wymaganym  IP wykonać  kablem HDGS 2x 2,5.  Okablowanie  kablem HDGs

prowadzić na atestowanych kołkach niepalnych. Dla budynków drewnianych stosować kołki stalowe montowane do

stabilnych szkieletów budynków – belki nośne.
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Linie  sygnalizatorów prowadzone w kanalizacji teletechnicznej  i  w ziemi - XzTKMXpw 2x2x0,8 do puszek PIP z

ceramicznymi kostkami . Puszka pip umieszczona wewnątrz puszki o IP 54 .Wewnątrz budynku - HTKSH 2x1 PH-90

na certyfikowanych uchwytach i kołkach

3.2 Centrala alarmowa
Zamontować w pomieszczeniu przewidzianym dla ochrony. Centrala posiada wyświetlacz na którym wyświetlane są
niezbędne komunikaty ponadto drukarka zapisuje na taśmie wszystkie  zdarzenia.  Takie wyposaŜenie jest zbyt mało

czytelne w przypadku tak rozległego obszaru ochrony i dla tego przewidziano system wizualizacji stany systemu na

ekranie  monitora podłączonego do PC z odpowiednim oprogramowaniem do komunikacji  z centrala  alarmową.  W
pomieszczeniu  ochrony  naleŜy  równieŜ  zamontować  moduł  transmisji  stanów  centrali  do  jednostki  PSP-  do

uzgodnienia na etapie realizacji projektu. 

3.3 Czujki poŜarowe punktowe
W zaleŜności od typu obiektu przewidziano 2 rodzaje gniazd czujek.

• Gniazda podstawowe montowane w obiektach o normalnej wilgotności w przypadku obiektów zabytkowych

wystawowych gniazdo wraz z czujka montować w kolorze odpowiednim do koloru podłoŜa
• Gniazda  z  podstawami  wraz  z  czujkami  montować  w  obiektach  o  podwyŜszonej  wilgotności  w  których

jednocześnie  zachodzi  konieczność  z  uwagi  na  charakter  wystawowy  zachowania  kolorystyki  zgodnej  z

podłoŜem;

• Gniazda  z  podstawami  wraz  z  czujkami  montować  w  pomieszczeniach  wilgotnych  –  w  szczególności

wszystkie zadaszenia, poddasza itp.

Uwaga w przypadku czujek oznaczonych na planach dostarczać czujki z lakierowana elektroniką. W sytuacji w której

warunki  rzeczywiste  pracy  czujek  mogą  takŜe  wskazywać  na  moŜliwość  zawilgocenia  stosować  takŜe  czujki  z

dodatkowo lakierowaną elektroniką. W zaleŜności od konstrukcji dachowej i nachylenia stropów czujki montować na

wysięgnikach z zachowaniem odpowiedniej odległości od stropu wynoszącej do 5% wysokości pomieszczenia. Wokół

czujek zachować wolną przestrzeń o promieniu co najmniej 0,5m w kaŜdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.). – o

ile nie wskazano inaczej na rysunku.  Przy rozmieszczaniu czujek i określaniu powierzchni dozorowania kaŜdej czujki

naleŜy wziąć pod uwagę następujące czynniki ograniczające:

• chroniona powierzchnia;

• odległość pomiędzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najbliŜszą czujką;
• bliskość ścian;

• wysokość i konfiguracja sufitu;

• ruch powietrza przy wentylacji;

• wszelkie przeszkody w konwekcji produktów spalania;

Czujki dymu naleŜy umieszczać zgodnie z rysunkami zachowują następujące zasady:

• czujki dymu umieszczać moŜliwie na środku pola stropowego w odległości min 0,5m od wysokich regałów,

• w odległości min 0,15m od opraw oświetleniowych

• odległość od ścian nie moŜe być mniejsza niŜ 0,5

• w korytarzach odległość maksymalna między czujkami –15 m

• gniazda  czujek powinny  być  montowane  na  suficie  przy pomocy kołków rozporowych  w taki  sposób by

optyczne wskaźniki zadziałania widoczne były z wejścia do pomieszczenia.

Rozmieszczanie pod płaskimi sufitami 

Wykrywanie poŜaru przez czujki ciepła lub dymu zaleŜą od obecności sufitu blisko ponad czujkami. Czujki powinny

być tak usytuowane, aŜeby ich czułe elementy znajdowały się w granicach górnych 5 % wysokości pomieszczenia. Ze

względu na moŜliwość istnienia zimnej poduszki powietrznej, czujki nie powinny być  wpuszczane w sufit,  a raczej

instalowane jako wiszące.

Dla czujek typu punktowego, pozioma odległość od dowolnego miejsca chronionego obszaru do czujki najbliŜszej temu

miejscu (np. od środka pomieszczenia do najdalszego rogu) a dla czujek liniowych pozioma odległość od dowolnego

miejsca chronionej  powierzchni  do najbliŜszej  wiązki  czujki  nie  powinna przekraczać  zakresu podanego w danych

czujki, z wyjątkiem jego rozszerzenia, wynikającego z pochylenia sufitu.

JeŜeli w chronionym obszarze istnieją ujemne gradienty temperatury, wówczas narastający słup dymu lub ciepła moŜe
ulec  spłaszczeniu i  utworzyć  warstwę  przed osiągnięciem sufitu.  JeŜeli  wysokość  tej  warstwy  jest  przewidywalna,

wówczas  w  uzupełnieniu  do  czujek  zainstalowanych  w  pobliŜu  sufitu,  mogą  być  zainstalowane  dalsze  czujki  na

oczekiwanej wysokości uwarstwienia.

Ściany, ścianki działowe (przegrody) i przeszkody 

Czujki (inne niŜ optyczne liniowe czujki dymu) nie powinny być montowane w obrębie 500 mm względem wszelkich

ścian lub przegród. JeŜeli pomieszczenie jest węŜsze niŜ 1,2 m, wówczas czujka powinna być montowana w obrębie

środkowej jednej trzeciej szerokości. Gdy pomieszczenia są dzielone na sekcje przez ścianki, przegrody lub regały do
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składowania, dochodzące do sufitu na odległość około 300 mm, wówczas przegrody powinny być uwaŜane za sięgające

sufitu  i  sekcje  powinny  być  traktowane  jako  oddzielne  pomieszczenia.  NaleŜy  utrzymywać  wolną  przestrzeń  co

najmniej 500 mm we wszystkich kierunkach poniŜej kaŜdej czujki.

Wykształcenia w stropie

Zgodnie z PKN-CEN/T 54-14 [7] A6.5.:

Stropy z wykształceniami o wysokości mniejszej niŜ 5% wysokości pomieszczenia powinny być traktowane jak stropy

płaskie.  KaŜde  wykształcenie  większe  niŜ  5% wysokości  pomieszczenia  powinno  być  rozpatrywane  jak  ściana  z

następującymi wymaganiami:

D>0,25(H-h) – czujka w kaŜdym polu

D<0,25(H-h) - czujka w co 2 polu

D0,130(H-h) - czujka w co 3 polu

Gdzie D – odległość między belkami

      H wysokość pomieszczenia

      h- wysokość belki

3.4 Ręczne ostrzegacze poŜarowe
Przyciski ROP-y naleŜy montować na wysokości ok. 1,30m nad podłogą wg rozmieszczenia na planach. W przypadku

instalacji wewnętrznych w budynkach administracyjnych wyposaŜonych w instalacje elektryczne naleŜy zwrócić uwagę
na zachowanie odległości od wyłączników sieciowych, aby uniknąć przypadkowego uŜycia np. w ciemności. 

3.5 Sygnalizatory
Sygnalizatory montować  zgodnie z rysunkami – podłączenie poprzez puszkę PIP z bezpiecznikiem.W zaleŜności od

zastosowanych sygnalizatorów stosować dodatkowy zasilacz w budynku nr 19.

3.6 Systemy zasysające
W wyznaczonych obiektach przewidziano, jako rozwiązanie opcjonalne systemy wykrywania zagroŜenia poŜarowego

w postaci systemów zasysających. Zaletą tych systemów jest to iŜ w pomieszczeniach chronionych nie ma Ŝadnych

widocznych  elementów  wykrywczych  a  jedynie  ze  stropu  wystają  cienkie  rurki  (kapilary)  którymi  zasysane  jest

powietrze z chronionego obszaru.

Rozwiązania  systemu zasysającego  zostały  opracowane zgodnie  z  wymogami,  przez  autoryzowaną
firmę dystrybucyjną systemy zasysające

Podstawy prawne opracowania:

Podkład budowlany obiektu oraz wizja lokalna w przedmiotowym obiekcie. 

Warunki w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej oraz BHP,

• PN-EN  54-14:2002(U)  Systemy  sygnalizacji  poŜarowej  –  Część  14:  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór,

eksploatacja i konserwacja instalacji.

• PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji poŜarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia.

• PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji poŜarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające.

• PN-EN  54-21:2006  Systemy  sygnalizacji  poŜarowej  –  Część  21:  Urządzenia  do  transmisji  sygnałów

alarmowych i uszkodzeniowych.

• Wytyczne  projektowania  i  odbioru  instalacji  sygnalizacji  poŜaru,  opracowane  przez  Centrum  Naukowo

Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie koło Otwocka,

• Dz.U.10.109.719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22

czerwca 2010 r.)

• Systemy Sygnalizacji PoŜarowej Projektowanie Instalacji SAP – Wybrane referaty z Warsztatów ZACISZE –

Polon-Alfa, Bydgoszcz 2002,

• Wytyczne projektowe producenta systemu Stratos. Norma europejska - EN-54-20 dla zasysających systemów

detekcji dymu (ASD) EN-54 część 20 jest europejskim standardem dla zasysających systemów detekcji dymu,

określanych skrótem branŜowym ASD (ang. Aspirating Smoke Detection), zawierającym nową klasyfikację
systemów zasysających. Taka klasyfikacja pozwala projektantom i instalatorom na wybranie odpowiedniego

systemu dla wymaganej czułości ASD chronionego obszaru.

EN-54-20 jest w pełni uprawomocnionym standardem dla wytycznych konstrukcyjnych. Z początkiem lipca 2009 r.

wszystkie  produkty  wchodzące  w  skład  zasysającego  systemu  detekcji  dymu,  oferowanego  na  terenie  Unii

Europejskiej, muszą być przebadane na zgodność z normą EN-54-20 i muszą odpowiadać jej standardom, aby mogły

uzyskać niezbędny znak CE. W Europie jest tylko osiem notyfikowanych laboratoriów badawczych.
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Z  dniem  pierwszego  lipca  standard  2009  EN-54-20  stał  się  jedynym  obowiązującym  dokumentem

normatywnym  dla  systemów zasysających.  Norma jest  nową  klasyfikacją  systemów zasysających.  Nie  jest  jednak

rodzajem wytycznych projektowych. Określa ona precyzyjnie, jakie parametry minimalne musi spełniać system i co w

ramach oferowanych produktów powinien zapewniać producent. ZauwaŜyć moŜna korzyści bezpośrednio przekładające

się na komfort i poziom pracy projektantów. Zgodnie z wytycznymi normy producenci urządzeń są zobowiązani do

uzupełnienia dokumentacji wyrobów o informacje, jakiej klasie odpowiada dane urządzenie i przy ilu otworach ssących

ta klasa została uzyskana. Producent powinien zapewnić niezbędne narzędzia (oprogramowanie modelowe), słuŜące do

symulacji zaprojektowanej  instalacji. Narzędzia takie muszą  posiadać  zaimplementowany moduł obliczający system

zgodnie z wymaganiami normy EN-54-20.

ZAŁOśENIA PROJEKTOWE 

Zakłada się montaŜ czujek zasysających gdyŜ lokalizacja jednostki obsługowej będzie w miejscu dostępnym dla obsługi

obiektu,  ale  niewidoczna  dla  zwiedzających  podobnie  jak  miejsc  detekcji  w  postaci  dyskretnych  głowic  kapilar

zasysających, a czynnik detekcyjny (rurki) będą znajdować się w miejscu niewidocznym na strychu chat. Poza tym

system zasysającej detekcji dymu dzięki wyposaŜeniu w układ filtrowania powietrza i grzałkę będzie niewraŜliwy na

niskie temperatury, wilgoć i zanieczyszczenia. Czujki punkowej detekcji dymu na strychu po zakurzeniu wymagałyby

wymiany, a w międzyczasie zgłaszałyby fałszywe alarmy. Czujki zasysające będą wymagać jedynie wymiany wkładów

filtra i okresowe przedmuchanie orurowania. 

Ostatnim elementem wyboru detektorów zasysających do ochrony chat jest ich czułość zapewniająca klasę czułości co

najmniej B, czyli czułość od 10 do 100 razy większą niŜ czujki punktowe. 

W kapilarach i rurkach będą otwory zasysające wykonane zgodnie z symulacją czułości z programu PipeCad. Ilość
otworów i średnicę otworów określa symulacja programu PipeCad. 

Osiągnięta  w zaprojektowanym  układzie  czułość  dla  najgorszego  otworu  poniŜej  3,395% oraz  czas  transportu  nie

większy niŜ 90 sekund zapewnia klasę czułości B wg. normy EN-54-20. Przyjmuje się średnicę zewnętrzną rur 25mm.

Długość 1 odcinka rury to 3m. Rury będą koloru czerwonego z materiału odpornego na odkształcenia termiczne - ABS. 

Rury  będą  klejone.  Detektory  będą  przekazywać  do  centrali  gaszenia  lub  SAP  co  najmniej  3  sygnały  alarmowe

(optymalnie 4) w tym co najmniej 1 sygnał o uszkodzeniu. Zasilacz będzie monitorowany przez wejścia monitorujące

detektora. 

Do zabezpieczenia pomieszczenia systemem zasysającej detekcji dymu przyjęto detektor z wewnętrznym filtrem co

zapewnia  okresową  kontrolę  stanu  zanieczyszczenia  i  przewidywanie  okresu  wymiany.  Poza  tym  zakłada  się
zastosowanie dodatkowego filtra zewnętrznych oraz odstojnika frakcji ciekłych na wypadek wytrącania się nadmiaru

wody itp. 

RÓśNICE MIĘDZY CZUJKAMI PUNKTOWYMI A ZASYSJĄCYMI DYM

System oparty o czujki punktowe dymu z opisanych powyŜej powodów nie nadaje się do zabezpieczeń miejsc

silnie wentylowanych. System wczesnej detekcji dymu oparty o czujniki zasysające charakteryzuje się szybką reakcją
na najmniejsze ilości dymu co w konsekwencji moŜe dać wystarczająco duŜo czasu obsłudze na ugaszenie poŜaru w

jego inicjalnej  fazie.  Czujki  punktowe dymu wykrywają  dym o stęŜeniu od 18% do 50% zaciemnienia  na metr  w

środowisku  czystym  i  niewentylowanym.  Zastosowanie  inteligentnego  systemu  wczesnej  detekcji  dymu  zapewni

szybkość  reakcji  przy minimalizacji  ilości  fałszywych  alarmów.  Szyba reakcja  systemu  Stratos skoncentrowana  na

zjawiskach poŜarowych daje obsłudze cenny czas na ugaszenie poŜaru w jego inicjalnej fazie i unikniecie powaŜnych

strat i wyłączenia całego obiektu z uŜytkowania. Grafika przedstawiona poniŜej pokazuje na sakli czasu laboratoryjnie

potwierdzoną  wydajność  czujek  zasysających  w  porównaniu  z  czujkami  punktowymi  dymu.  Czułość  układu  w

granicach 0,5% zaciemnienia na metr dla najgorszego z punktów zasysających gwarantuje 100 krotnie lepszą czułość i
związany z tym szybszy czas wykrycia dymu przy maksymalnym czasie transportu dymu do głowicy od najdalszego

punktu.

 Na większą szybkość reakcji detektorów zasysających wpływają 3 czynniki:

1. Czułość głowicy laserowej w stosunku do głowic LED  czujek punktowych i liniowych.

2. Aktywny proces zasysania powietrz do analizy w stosunku do biernego czekania na dym w przypadku

czujek punktowych i liniowych. 

3. Sztuczna inteligencja detektorów Stratos dostosowująca poziom progów alarmowych do zmieniającego się
poziomu tła zapewniając stałą czułość w dzień i w nocy. Czujki liniowe skalujemy dla średniego poziomu
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tła w czasie całej doby i przy spadku poziomu tła w nocy są o wiele mniej czułe na dym. Gdybyśmy je

wyczulili na poziom nocny tła to w dzień wchodziły by w fałszywe alarmy. 

Ponadto przy zastosowaniu czujek zasysających naleŜy załoŜyć moŜliwość wnioskowania u ubezpieczyciela o

większe  zniŜki  ubezpieczeniowe  z  względu  na  fakt  posiadania  certyfikowanego  systemu  wczesnej  detekcji  dymu

gwarantującego wykrycie dymu w fazie umoŜliwiającej ugaszenie go bez dotkliwych zniszczeń obiektu. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS DETEKTORÓW ZASYSAJĄCYCH 
Detektory posiadają układ sztucznej inteligencji odpowiedzialny za utrzymywanie stałej czułości bez względu

na  zmiany  poziomu  dymu  tła.  Ponadto  zastosowanie  sztucznej  inteligencji  ClassiFire  ma  zapewnić  automatyczne

dostosowanie progów alarmowych do zmiennego zadymiania nie poŜarowego przez dobowe lub cykliczne skanowanie

tła i uśrednianie wyników dla dłuŜszych okresów dobowych lub z podziałem na dzień/noc. 

Zastosowany w opracowaniu detektor rodziny Stratos posiada zestaw przekaźników alarmowych i wejścia do

zdalnego sterowania.  4 przekaźniki  alarmowe  w detektorze Micra 25 i  Micra 100 umoŜliwiają  transmisję  4 lub  2

progów alarmowych detektora a przekaźnik Fault umoŜliwia transmisję alarmów technicznych. 1 z 3 wejść alarmowych

w detektorze Micra 25 umoŜliwiają  zdalne  tłumienie czułości  o zadaną  procentowo wartość,  a  koleje  umoŜliwiają
zdalne przełączenie systemu w tryb czułości  dzień/noc lub wyłączenie przekaźników w czasie  np. testów lub prac

remontowych. 

Dlatego  projektuje  się  zastosowanie  przycisków czasowych  ze stacyjką  kluczykową  do aktywacji  jednej  z

funkcji redukcji czułości na wypadek prac remontowych itp. Funkcje te moŜna wykorzystać np. przy odkurzaniu, aby

nie doszło do fałszywego alarmów wynikających z nagłego podniesienia poziomu dymu tła. Zakłada się, Ŝe detektory

zasysające połączone będą  z centralą  SAP zapewniając transmisję  co najmniej  2 progów alarmowych oraz sygnału

uszkodzenia.  Poza  tym detektory  dzięki  standardowej  karcie  sieciowej  RS-485 będą  połączone  w sieć  z  punktem

serwisowym zakończonym kostką  zamkniętą  w obudowie do zarządzania wszystkimi  detektorami z 1 miejsca gdyŜ
dostęp do detektorów w kaŜdej z chat będzie ograniczony do minimum. Forma konserwacyjno-serwisowa wyposaŜona

w obramowanie do zarządzania sieciowego systemu Stratos tj. SenseNDET będzie mogła sprawdzić stan detektora bez

wchodzenia na strych, a jedynie podłączając się do gniazda serwisowego usytuowanego przy centrali SAP. 

Ze  względu  na  konieczność  posiadania  historii  zadymiania  oraz  przepływu  dla  celów  weryfikacyjnych

projektuje się system posiadający rejestr zdarzeń (20 tys.) pozwalający na odwzorowanie poziomów dymu i poziomu

tła w wybranym przedziale czasu i z wybraną częstotliwością zapisu. Dostęp do rejestru zdarzeń chroniony jest kodem

PIN co uniemoŜliwia jego zmianę przez osoby nieupowaŜnione. Oba typy detektorów tj. liniowe lub zasysające czujki

dymu  posiadają  własny  rejestr  zdarzeń.  Projektuje  się  wytrzymałe  orurowanie  zasysające  w  kolorze  czerwonym.

Symulacja czułości wykonana była dla orurowania o średnicy zewnętrznej 25mm. Detektory zasilane będą z zasilacza

dedykowanego  dla  detektorów  Stratos  –Q07-2A-18  lun  26Ah  po  jednym  na  kaŜdą  strefę  poŜarową.  Alarmy

sygnalizowane  będą  na  detektorze  zasysającym  diodami.  Normalna  praca  sygnalizowana  jest  diodą  zieloną.
Poszczególne  progi  alarmowe  przekazywane  są  wybranym  przekaźnikiem,  a  rodzaj  uszkodzenia  dostępny  jest  dla

serwisu w rejestrze zdarzeń detektora. Detektory posiadają firmowe oprogramowanie Watchdog zabezpieczające przed

zawieszeniem się  detektora co pozwala  na posiadanie  wszystkich  certyfikatów w tym VDS. Obliczenia zakładanej

czułości przeprowadzone firmowym programem PipeCad pozwoliły określić  czułość  dla kaŜdego zaprojektowanego

miejsca detekcji oraz czułość całego układu i czas transportu powietrza, zgodnie z normą EN-54-20. Oprogramowanie

do projektowania sieci rurociągów ukazuje układ przestrzenny lub 2D rurociągów oraz średnice otworów zasysających.

Sztuczna  inteligencja  detektorów  Stratos  -ClassiFire  3D pozwala  ustawić  opóźnienia  dla  kaŜdego  z  progów  jako

bezwzględnie  odliczane  (alarmy  kaskadowo)  lub  zaufać  inteligentnemu  procesowi  analizy  sprawdzającemu,  czy

przyrost dymu jest gwałtowny i umoŜliwić ClassFire pominięcie w uzasadnionych statystycznie przypadkach skrócenie

czasu opóźniania  aktywacji  kolejnego progu alarmowego.  Co więcej  ClassFire  analizuje  poziom dymu tła,  którego

źródłem jest spalanie cząstek kurzu na szczotkach wentylatorów serwerowych i szafowych i automatycznie aktualizuje

poziom progów alarmowych adekwatnie do zmian tła, który moŜe nastąpić w miarę starzenia się obiektu i zwiększania

poziomu zakurzenia lub w wyniku dodawania kolejnych serwerów itp. Daje to gwarancję stałej czułości układu, której

nigdy nie zapewnią czujki punktowe dymu. 

ORUROWANIE
Do tworzenia  orurowania  wykorzystujemy rurki  25 lub  26,7  mm.  Przy uŜyciu  rurek 25m wymagany  jest

adapter 26,7-25m gdyŜ wloty i wyloty rur w detektorze mają średnicę 26,7. Oprócz orurowania podstawowego czasami

wymagany jest tzw. rurociąg zwrotny. Robimy go na wylocie powietrza z detektora w przypadku, gdy detektor znajduje

się  w  innym  pomieszczeniu  (  o  innym  ciśnieniu)  niŜ  jego  orurowanie.  Jeśli  mamy  pewność,  Ŝe  detektor  wisi  w

pomieszczeniu o stale niŜszym ciśnieniu niŜ pomieszczenie (szyb) chroniony orurowaniem moŜemy pominąć budowę
rurociągu zwrotnego.  Rurociągiem zwrotnym wracamy do pomieszczenia,  z którego zasysamy powietrze.  Rurociąg
zasysający moŜe znajdować się poza pomieszczeniem ochrony (np. nad sufitem podwieszanym), a powietrze zasysane
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moŜe być przy pomocy kapilar z głowicami płaskimi lub stoŜkowatymi. Detektor Micra moŜe zabezpieczać do 700m2

powierzchni w klasie A. 

Detektor moŜe obsłuŜyć 10 otworów w klasie A,B i C, czyli 50-145m2 na otwór. 

BUDOWA RUROCIĄGU

Uwagi dotyczące wykonania rurociągu systemu zasysającego detekcji dymu Stratos. 

 Rurociąg  naleŜy  wykonać  z  rurek  czerwonych  o  średnicy  25mm.  Wszystkie  elementy  naleŜy  starannie  kleić
odpowiednim  klejem.  Uwaga  nie  kleimy  rurociągu  do  wlotu  detektora.  Mocując  rurkę  w  detektorze  uŜywamy

przejściówki 27/25m lub taśmy uszczelniającej typu Scotch. Otwory naleŜy wiercić odpowiednimi wiertłami o średnicy

podanej w projekcie prostopadle do powierzchni rurek, a po wywierceniu otworu naleŜy oszlifować krawędzie, aby

uniknąć  osadzania  się  kurzu  na  nierównej  powierzchni  plastiku.  Otwór  końcowy w  zatyczce  zazwyczaj  powinien

wynosić 1mm więcej niŜ otwory na rurce. Otwory w rurociągu powinny być wykonane w dolnej części rurociągu w

przypadku montaŜu na suficie. 

Ilość i średnicę otworów odczytujemy z programu PipeCad. 

Montując rurociąg przed kratkami  wylotowymi  wentylacji  naleŜy zastosować  złączek rozłącznych w

celu czasowego demontaŜu orurowania w sytuacji wymagającej konserwacji układu wentylacji.

Otwory mają być wykonane w zaprojektowanym miejscu z tolerancję 10 cm. Otwory na końcu rurociągu mają
być wykonane w zatyczkach (endcap) równolegle do osi rurek. 

Rurociąg składa się z odcinków 2 lub 3m. Powinno się montować 2/3 uchwyty (clip) na jeden odcinek. Końce

rurociągów  moŜna  wyposaŜyć  w  złączki  rozkręcane  w  celu  łatwiejszej  konserwacji  rurociągu  i  umoŜliwienie

przedmuchania go. Rurociąg moŜe być montowany na suficie lub nad szafami serwerowymi na prętach dystansowych. 

W  przypadku  montaŜu  detektora  w  pomieszczeniu  o  innym  ciśnieniu  powietrza  niŜ  w  miejscu  zasysania  naleŜy
wykonać  rurociąg zwrotny.  Przy montaŜu rurociągu pomiędzy strefami  o róŜnej  temperaturze  i  wilgotności  naleŜy
pamiętać o wykonaniu odstojników wody, chłodnic lub zamontować  grzałkę powietrza. Do klejenie rurek uŜywamy

kleju dostarczonego przez dostawcę  rurek. Do cięcia rurek uŜywamy noŜyc do rurek. Do zadymiania detektora nie

uŜywamy gazów testowych, a jedynie zapałek dymowych. 

3.7 Sposób zasilania
Centralę sygnalizacji poŜaru zasilić z rozdzielni w obiekcie nr 4. kablem HDGS 3x2,5 z przed wyłącznika głównego

3.8 Bilans akumulatorów
Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali naleŜy kierować się zasadą, iŜ jej pojemność, w
przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy słuŜby serwisowe są stale dostępne i dysponują
odpowiednim wyposaŜeniem, umoŜliwiającym szybkie usunięcie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie  dozorowania,  w przypadku,  gdy zapewniona  jest moŜliwość  naprawy awarii

zasilania  przez  słuŜby  serwisowe  w  ciągu  24  h  (np.  w  wyniku  zawarcia  odpowiedniej  umowy  z  firmą
prowadzącą konserwację instalacji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyŜsze warunki nie są spełnione.

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

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości instalacji wynosi 30 h w stanie dozorowania i 0,5

h pracy w stanie alarmowania.

 Dla precyzyjnego obliczenia pojemności baterii akumulatorów rezerwowych moŜna posłuŜyć się wzorem

QAh = 1,25 x (Idoz x Tdoz + Ial x Tal),  gdzie:

- QAh - wymagana pojemność akumulatorów w Ah,

- współczynnik  1,25  –  zwiększenie  pojemności  akumulatorów  o  25%  na  skutek  ewentualnych  strat  ich

pojemności w wyniku starzenia,

- Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A,

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

- Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A,

- Tal – wymagany czas alarmowania, równy 0,5 h. 

Maksymalny  pobór  prądu  przez  centralę  podczas  dozorowania  nie  przekracza  0,6  A,  stąd  prąd  ładowania
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akumulatorów, równy róŜnicy maksymalnego prądu zasilacza i prądu pobieranego przez centralę w stanie dozorowania,

wynoszący 3,4 A pozwala na stosowanie baterii akumulatorów o pojemności 17 Ah do 90 Ah. Zalecane akumulatory –

kwasowe, szczelne .

OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900

KABEL

UWAGI

0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,12 0,17 0,15 0,135 0,6 0,165 0,15 0,15 6 0,6 ADC

DIO DOR DUT DOT TUN DPR DUR ROP SAL EKS EWS EWK ACR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 20 3 54 7 1 8,03 0,2 76 120 15,2 24 Parametry prawidłowe

2 20 21 4 3,06 0,8 76 120 60,8 96 Parametry prawidłowe

3 20 29 0 5 3 4,61 0,6 76 120 45,6 72 Parametry prawidłowe

4 20 38 0 8 4 6,24 0,9 76 120 68,4 108 Parametry prawidłowe

5 20 0,00 0 0

6 20 0,00 0 0

7 20 0,00 0 0

8 20 0,00 0 0

RAZEM 0 0 0 3 142 0 0 24 0 0 0 8 0 0 0 0 2,5 Parametry centrali prawidłowe

OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH

Wykorzystane linie sygnałowe Pobór prądu łącznie Wymagany czas pracy Pojemność akumulatorów

LS1 LS2 LS3 - LS8 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]

30 31 32 33 34 35 36 37 38

4 1 5 0,42 1,72 24 13,128

Nr 
linii

Łączny 

prąd 
dozoro-

wania 

[mA]

Rezy-
stancja 
linii    

[W]

Pojem-
ność 

linii      
[nF]

Dłu-
gość   

[km]

Rezy-
stancja 
 [W/km]

Pojem-
ność 

[nF/km]

Ogran. 
prądu

DOP 
6001

DUR 
4047 

radio

UCS 
4000 

/6000

Tryb 

1 
R

k
=13k

Tryb 

2 
R

k
=5,6

k

Tryb 

3 
R

k
=47k

Tryb 

4 
R

k
=13k

Tryb 
5 

DOP-

40

Tryb 

6 
R

k
=33k

Liczba linii 
dozorowych

Pobór prądu przez urz. 
zewnętrzne
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4. Spis elementów

Lp Nazwa urządzenia /elementu Symbol Ilość Uwagi
1 Centrala sygnalizacji poŜaru 1

2 Czujka punktowa dymu/ temperatury 79

3 Czujka punktowa dymu/ temperatury 63

4 Czujka temperatury 3

5 Gniazdo czujki 145

6 Podstawa gniazda 82

7 Ręczny ostrzegacz poŜarowy wewn. 2

8 Ręczny ostrzegacz poŜarowy zewn. 22

9 Sygnalizator opt. akustyczny wewn. 3

10 Sygnalizator opt. akustyczny zewn. 21

11 Puszka PIP 1 27

12 Puszka PIP 2 40

13 Element kontrolno wykonawczy 8

14 Puszka/skrzynka IP 20

15 1

16 1

17 1

18 Akumulator 17Ah 14

SYSTEMY ZASYSAJĄCE
19 Detektor Micra 100 z kartą przekaźników Q07 M100 3

20 Detektor Micra 25 z kartą przekaźników Q07 M25 1

21 Filtr zewn. Separator duzych cząstek 2188 k063 4

22 Grzałka powietrza 3042 4

23 Klej do łaczenia rurek Q07 011 2

24 Klips do rur 25/27 Q07 004 180

25 Kolanko90st do rurek 25 ABS Q07 001/25 20

26 Odstojnik frakcji ciekłych Q07 019 4

27 Przełacznik dezaktywacyjny Q07 M22WS 4

28 Regulator do grzałki powietrza ES 10D 4

29 Rurka z ABS 3m 25mmm Q07 008/25 60

30 Zacisk rozkrętny Q07 003/25 10

31 Zapałki dymowe Q07 SM 4

32 Zasilacz buforowy z akumulatorami Merwex 3 1

33 Zasilacz buforowy z akumulatorami Merwex 4 3

34 Zatyczka do rur 25mm Q07 007 10

35 Zestaw kapilarowy Q07 020/25 88

36 Złaczka do rur 25mm Q07 020/25 60

37 Oprogramowanie do wizualizacji 1

38 Zestaw PC 1

OBIEKT NR 20
39 Centrala alarmowa 2 liniowa 1

40 Czujka punktowa dymu/ temperatury 23

41 Gniazdo czujki 23

42 Ręczny ostrzegacz poŜarowy wewn. 3

43 Ręczny ostrzegacz poŜarowy zewn. 1

44 Sygnalizator opt. akustyczny wewn. 2

45 Sygnalizator opt. akustyczny zewn. 1

46 Akumulator 17Ah 2

lakierowana 

elektronika

Dodatkowy zasilacz w obiekcie nr 4 przy 

centrali sygnalizacji poŜaru

Zasilacz do sygnalizatorów zamontować w 

bud. 19 (opcja )

opcja w  

zalezności od 

zastosow anych 

sygnalizatorów

Element kontrolno sterujący do 

sygnalizatorów i dla zasilacza  (opcja)

opcja w  

zalezności od 

zastosow anych 

sygnalizatorów
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5. Uwagi końcowe

5.1  Zalecenia dla inwestora
W przypadku remontu, modernizacji pomieszczeń chronionych czujkami automatycznymi naleŜy wezwać konserwatora

Systemu  Sygnalizacji  PoŜarowej  (SSP)  aby  załoŜył  specjalne  osłony  na  czujki  i  gniazda.  NaleŜy  zlecić  stałą
konserwację zapewniającą prawidłowość funkcjonowania systemu przyjętego przez uŜytkownika.

Osoby którym powierzono stałą obsługę centralki powinny być przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które

naleŜy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu ( poŜarowego czy technicznego).

Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu w której znajduje się instalacja (SSP), powinna wyznaczyć jedną lub

więcej osób fizycznych , które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie następujących działań:
• zapewnienie stałej od początku wdroŜenia i prze cały okres eksploatacji, zgodności systemu z zaleceniami

PKN-CEN/TS 54-14:2000 oraz zaleceniami jednostki uznającej,

• opracowanie procedur postępowania na wypadek wszystkich alarmów i innych zdarzeń  wywołanych przez

instalację,
• przeszkolenia osób przebywających w obiekcie,

• utrzymanie sprawności instalacji,

• utrzymanie co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokół i poniŜej czujki,

•  usuwanie przeszkód, które mogłyby ograniczyć ruch produktów spalania do czujek,

• zapewnienie wolnego dostępu do ROPów,

• zapobieganie alarmom fałszywym przez podejmowanie odpowiednich środków zaradczych przed działaniem

czujek,  powodowanym np.  przez palenia  tytoniu  poza miejscami  wyznaczonymi,  ogrzewanie  itp.,  braki  w

konstrukcji ścian i dachów słomianych budynków muzealnych,

• zapewnienie  odpowiedniej  modyfikacji  instalacji,  jeŜeli  zaistnieją  istotne  zmiany  przeznaczenia  lub

konfiguracji  budynków,  prowadzenie  ksiąŜki  eksploatacji  i  rejestrowanie  wszystkich  zdarzeń  wywołanych

przez instalację lub wpływającą na nią,
• zapewnienie przeprowadzenia prac konserwacyjnych we właściwych odstępach czasu zapewnienie właściwej

obsługi  instalacji po powstaniu uszkodzenia,  poŜaru lub innego zdarzenia,  które mogłoby mieć  negatywny

wpływ na instalację.
Operator SSP powinien:

- znać konfiguracje obiektu, wszystkie drogi ewakuacyjne, drogi dojazdowe,

- znać systemy istniejących w obiekcie zabezpieczeń ppoŜ. i przeciwwłamaniowych,

- znać procedurę ewakuacji wraz z wariantami w przypadku niekontrolowanego rozwoju sytuacji,

- obsługiwać centralę sygnalizacji poŜarowej oraz wszystkich urządzeń współpracujących.

Dostęp do Centrali Sygnalizacji PoŜarowej (CSP) powinien być ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu. Na

stanowisku  dyŜuru  zostanie  przewidziane  miejsce  dla  przechowywania  (przy  łatwym  dostępie)  następujących

dokumentów:

- instrukcji obsługi centralki sygnalizacji poŜarowej,

- ksiąŜki kontroli systemu z podpisami osób odpowiedzialnych za system,

-  instrukcji postępowania w czasie poŜaru,

- aktualnej dokumentacji systemu wykrywania poŜaru,

- adresy kontaktowe osób powiadamianych w wypadku poŜaru,

- procedury powiadamiania w wypadku poŜaru.

5.2 Konserwacja systemu SSP ( zgodnie z PKN-CEN/T 54-14)

 

a) Obsługa codzienna

UŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone:

Czy kaŜda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy kaŜde odchylenie od stanu dozorowania

jest odnotowane w ksiąŜce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca

konserwację; czy przy kaŜdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;

czy, jeŜeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania.

KaŜda zauwaŜona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŜce pracy i moŜliwie szybko usunięta.

 

b) Obsługa miesięczna

Co najmniej raz w miesiącu uŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby:

Przeprowadzono próbny rozruch kaŜdego awaryjnego zespołu prądotwórczego oraz sprawdzono zapas paliwa i

- w razie potrzeby - uzupełniono; zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla kaŜdej drukarki były wystarczające;

przeprowadzono test wskaźników a kaŜdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany; KaŜda

zauwaŜona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŜce pracy i moŜliwie szybko usunięta.
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c) Obsługa kwartalna

Co najmniej jeden raz na kaŜde trzy miesiące, uŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby

specjalista:

Sprawdził wszystkie zapisy w ksiąŜce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej

pracy instalacji; spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza poŜarowego w

kaŜdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji poŜarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone 

sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

KaŜda zauwaŜona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŜce pracy i moŜliwie szybko usunięta.

 

d) Obsługa roczna

Co najmniej jeden raz kaŜdego roku, uŜytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

1) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

2) sprawdził kaŜdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: ChociaŜ kaŜda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie

kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

3) sprawdził zdatność centrali sygnalizacji poŜarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;

UWAGA 2: NaleŜy zastosować takie metody, które zapewnią, Ŝe nie dojdzie do niepoŜądanych

zdarzeń, jak np uwolnienie środka gaśniczego

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

zabezpieczone;

5) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy poŜarowych

oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny takŜe potwierdzić, czy pod kaŜdą czujką jest

utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ręczne

ostrzegacze poŜarowe są dostępne i widoczne.

6) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów

KaŜda zauwaŜona nieprawidłowość powinna być odnotowana w ksiąŜce pracy i moŜliwie szybko usunięta Po

zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialna za przeprowadzenie próby, powinna

dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, Ŝe próby zalecane

zostały wykonane i, Ŝe o wykrytych wadach instalacji została powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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6. Spis rysunków (SSP)

Nr rys. Tytuł rysunku
E-00 Budynek administracyjny- Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-01 Budynek gospodarczy stolarnia - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-02 Budynek gospodarczy z kotłownią - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-03 Budynek gospodarczy - Zagroda Reimanów - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-04 Budynek mieszkalny - Zagroda Reimanów - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-05 Bud. Gosp. II Zagroda Reimanów - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-06 Bud. Gosp. III Zagroda Reimanów - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-07 Bud. Gosp. Zagroda Josta i Klicka - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-08 Budynek mieszkalny Zagroda Josta i Klicka - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-09 Magazyn rybacki - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-10 Szałas - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-11 Budynek mieszkalny Chrlotta Klick - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-12 Budynek -chałupa z Zoruchowa - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-13 Budynek inwentarski Zagroda Alberta Klicka - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-14 Budynek mieszkalny Zagroda Alberta Klicka - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-15 Budynek mieszkalny - Zagroda Keitschików - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-16 Bud. Inwentarski i stodoła - Zagroda Keitschików - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-17 Budynek Inwentarski -Zagroda Anny Kotsch - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-18 Budynek mieszkalny - Zagroda Anny Kotsch - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-19 Stodoła -Zagroda Anny Kotsch - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-20 Budynek dawnej szkoły -parter - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-21 Budynek dawnej szkoły piętro - Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru

E-22 Budynek dawnej szkoły - Schemat blokowy SSP

E-23 System sygnalizacji poŜaru schemat blokowy
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CZĘŚĆ B

7. System sygnalizacji włamania i napadu

7.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  system  sygnalizacji  włamania  w  SKANSENIE  W  KLUKACH.

Opracowanie  obejmuje  rozmieszczenie  czujek  topologię  okablowania,  dobór  urządzeń.  Opracowanie  zapewnia

wewnętrzny  system  wykrywania  osób,  przekazywania  informacji  o  zagroŜeniach  oraz  pośrednio  system  kontroli

(ograniczenia) dostępu poprzez podział na strefy dozorowe.

7.2 Analiza zagroŜeń
Obiekt muzealny,  połoŜony na uboczu bez wystarczającego ogrodzenia.  Wartość rynkowa ( a właściwie moŜliwość
zbycia) zgromadzonych zbiorów nie powinna sprzyjać zachowaniom przestępczym na tle rabunkowym. NaleŜy jednak

przyjąć załoŜenie o moŜliwości wystąpienia następujących zagroŜeń:
- kradzieŜ  z włamaniem – w trakcie  zwiedzania z obiektów zamkniętych z ograniczonym  dostępem, lub po

zamknięciu muzeum,

-  napad rabunkowy w stosunku do turystów jak i pracowników,

- zniszczenie mienie lub uszkodzenie na skutek działań zamierzonych jak i przypadkowych,

- kradzieŜ wyposaŜenia, urządzeń infrastruktury, urządzeń CCTV,

- wtargnięcie na teren obiektu po zamknięciu,

- działania wandali, graficiarzy ect.

8. Opis systemu
Zastosowano  rozproszony  system  sygnalizacji  włamnia  i  napadu  w oparciu  o  centrale  alarmowa  INTEGRA 256,

połączoną z rozmieszczonymi w poszczególnych obiektach ekspanderami wejść i wyjść. Ekspandery umieszczono w

obudowach  montowanych  w  obszarze  poddasza.  W  budynkach  z  zasilaniem  230V  przewidziano  zasilacze  w/w

ekspanderów w ten sposób by ekspander z zasilaczem obsługiwał sąsiednie ekspandery (bez własnego zasilania) – daje

to moŜliwość ograniczenia spadków napięć na długich odcinkach przewodu magistrali. Wszystkie ekspadery połączone

są magistralą z centralą alarmową.  Zastosowano przewód 6x2 x 0,8mm2 by móc (zgodnie z zaleceniami producenta

centrali)  połączyć  równolegle  Ŝyły  dla  ograniczenia  spadku  napięć  na  liniach  CLK  i  DATA.  Takie  rozwiązanie

zapewnia elastyczność systemu i daje moŜliwość rozbudowy o dalsze obiekty jak i teŜ daje moŜliwość realizacji funkcji

kontroli dostępu.

8.1 Centrala alarmowa 
Przewidziano  centralę  alarmową  Integra  256  zamontowaną  w  budynku  nr  4.  w  obudowie  z  ekspanderem  linii  i

zasilaczem oraz akumulatorem. Do obsługi systemu przewidziano manipulator kodowy jak i moŜliwość sterowania z

poziomu komputera  do ustalenia  na  etapie  realizacji.  Do  wizualizacji  stanu  obiektu  proponuje  się  budowę  tablicy

synoptycznej z mapą całego terenu z obiektami. Stan kaŜdego obiektu byłby sygnalizowany poprzez odpowiedni kolor

podświetlenia (czerwony- alarm, zielony – rozbrojenie, Ŝółty - zazbrojenie). 

8.2 Czujki
Zastosowano  czujki  pasywnej  podczerwieni  (dualne)  oraz  kontaktrony.  Większość  obiektów budynki  gospodarcze,

inwentarskie stodoły jest nieszczelna i stosowanie tam czujek ruchu moŜe być przyczyna fałszywych alarmów.

Zastosowano tam zatem kontaktrony na wszystkie wejścia- wartość zgromadzonych tam materiałów ( siano słoma) nie

jest zachętą do włamania. W obiektach z ekspozycjami zastosowano czujki pasywnej podczerwieni i kontaktrony na

wszystkie wejścia. W obiektach o szczególnym znaczeniu i dla zachowania pierwotnego wyglądu przewidziano czujki

zewnętrzne zamontowane w jak najmniej widoczny sposób. 

8.3 Sygnalizatory
Na terenie skansenu przewiduje się całodobowa ochronę, zatem ograniczono ilość sygnalizatorów do minimum by jak

najmniej urządzeń było widocznych na obiektach muzeum. Ekspandery jak i otwarta architektura systemu umoŜliwiają
oczywiści montaŜ sygnalizatora w kaŜdym obiekcie gdyby zaistniała w przyszłości taka konieczność.

8.4 Przyciski przeciw napadowe
Przewidziano zastosowanie radiowych przycisków napadowych w postaci pilotów. Odbiorniki zainstalować w 

obiektach w których zastosowano obudowy z zasilaczem. Liczba pilotów do ustalenia w trakcie realizacji projektu.
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8.5. Okablowanie
NaleŜy utrzymywać określone odległości równoległe od instalacji elektrycznych, wodnych. Dopuszczalne są przejścia

krzyŜowe  z  instalacją  elektryczną  (pod  kątem 90  stopni)..  Dla  tras  kablowych  prowadzonych  w  strefie  poddaszy

zachować odstęp od instalacji odgromowych

Magistrala ekspanderów prowadzona będzie kablem XzTKMXPpw 6x2x0,8 do obszaru do ekspaderów w obudowach.

Linie dozorowe wewnątrz przewodem YTDY 8x0,5. Wewnątrz budynków odpowiednio do warunków wewnętrznych

oraz charakteru budynku okablowanie wykonać w listwach lub rurach bezhalogenowych malowanych na kolor podłoŜa
(budynki  o warunkach normalnych ze standardową  wilgotnością,  bez oddziaływania słońca) FPKU-EM-F-HA fi 25

oraz w budynkach nieszczelnych i wilgotnych prowadzone w rurkach odpornych na UV – 45st +90 np. typu FPKU-

EM-F-HF fi 25 montowanej na uchwytach kolor odpowiednio podłoŜa. 

9. Bilans rezerwowego zasilania

Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
INTEGRA + E03 + E06 + E09 + +E10

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Płyta główna INTEGRA 1 130 200 130 200

Manipulator LCD 1 30 110 30 110

Ekspander INT E 5 35 80 175 400

Czujka PIR 14 12 18 168 252

      

Suma 503 962

Prąd w stanie czuwania [mA] 503

Prąd w stanie alarmu [mA] 962

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t=24h  oraz t alarmu= 0,5h

15,7 Ah

  Obliczenia zakładają pobudzenie w czasie alarmu wszystkich elementów

co jest niemalŜe niemoŜliwe, ale zapewnia margines bezpieczenstwa przy

doborze baterii akumulatorów.

  Po uruchomieniu systemu leŜy sprawdzić powyŜsze wyliczenia przeprowa-

dzając pomiary.

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >

UWAGI:
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Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
E12 + E11

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 2 30 80 60 160

Czujka PIR 6 20 27 120 162

Czujka PIR+MW zewn 2 50 65 100 130

      

Suma 280 452

Prąd w stanie czuwania [mA] 280

Prąd w stanie alarmu [mA] 452

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

10,8 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >

Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
E13 + E14 + E15 + E16

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 5 30 80 150 400

Czujka PIR 0 20 27 0 0

Czujka PIR+MW zewn 4 50 65 200 260

      

Suma 350 660

Prąd w stanie czuwania [mA] 350

Prąd w stanie alarmu [mA] 660

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

13,5 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >
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Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 

E00

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 1 30 80 30 80

Czujka PIR 11 20 27 220 297

Czujka PIR+MW zewn 0 50 65 0 0

Manipulator 1 30 110 30 110

Sygnalizator 2 12 120 24 240

      

Suma 304 727

Prąd w stanie czuwania [mA] 304

Prąd w stanie alarmu [mA] 727

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

11,9 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >

Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
E02

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 1 30 80 30 80

Czujka PIR 6 20 27 120 162

Czujka PIR+MW zewn 0 50 65 0 0

      

Suma 150 242

Prąd w stanie czuwania [mA] 150

Prąd w stanie alarmu [mA] 242

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

5,8 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >
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Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
E01

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 1 30 80 30 80

Czujka PIR 3 20 27 60 81

Czujka PIR+MW zewn 0 50 65 0 0

Manipulator 1 30 110 30 110

      

Suma 120 271

Prąd w stanie czuwania [mA] 120

Prąd w stanie alarmu [mA] 271

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

4,7 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >

Oszacowanie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu 
sygnalizacji włamania 
E19 + E18 + E17

jednostkowy I całk.pobór pradu

Urządzenie Ilość
 szt [mA] [mA] [mA] [mA]

Ekspander linii INT E 3 30 80 90 240

Czujka PIR 8 20 27 160 216

Czujka PIR+MW zewn 0 50 65 0 0

      

Suma 250 456

Prąd w stanie czuwania [mA] 250

Prąd w stanie alarmu [mA] 456

Q= 1,25*[t *I całk+0,25*I alrm]

zakładając t= 30h  oraz t alarmu= 0,5h

9,7 Ah

I norm I  alarm I norm I  alarm

 Poj. akumulatorów ..........Q   >
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10. Zestawienie elementów SSWiN

Lp Nazwa urządzenia /elementu Symbol Ilość Uwagi
1 Centrala alarmowa INTEGRA 256 1

2 Ekspander we/wyj 6

3 Ekspander wejść 21

4 Zasilacz do ekspanderów 6

5 Obudowa ekspanderów 20

6 Obudowa centrali z transformatorem 1

7 Manipulator/ klawiatura strefowa 3

8 Czujka ruchu wewnętrzna 51

9 Czujka ruchu zewnętrzna 9

10 Kontaktron (dobrać do drzwi i bram) 100

11 Akumulator 17Ah/12V 1

12 Akumulator 7,5Ah/12V 6

13 Sygnalizator otyczno akustyczny 2

14 Odbiornik do przycisków radiowycg 4

15 Przyciski napadowe radiowe 15

16 Akumulator 17Ah/12V 7

17 Moduł tablicy synoptycznejz obudową 1

18 Tablica synoptyczna wykonanie indywidualne 1

OBIEKT 20
19 Centrala alarmowa 16 liniowa 1

20 Czujka ruchu 14

21 Kontaktron (dobrać do drzwi i bram) 3

22 Manipulator/ klawiatura strefowa 2

23 Sygnalizator otyczno akustyczny 2

24 Obudowa centrali z transformatorem 1
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11. Spis rysunków SSWiN
• E-24 Budynek administracyjny  -Instalacja SSWiN

• E-25 Budynek gospodarczy stolarnia -Instalacja SSWiN

• E-26 Budynek gospodarczy z kotłownią -Instalacja SSWiN

• E-27 Budynek gospodarczy - Zagroda Reimanów -Instalacja SSWiN

• E-28 Budynek mieszkalny - Zagroda Reimanów -Instalacja SSWiN

• E-29 Bud. Gosp II Zagroda Reimanów -Instalacja SSWiN

• E-30 Bud. Gosp. III Zagroda Reimanów -Instalacja SSWiN

• E-31 Bud. Gosp. Zagroda Josta i Klicka -Instalacja SSWiN

• E-32 Budynek mieszkalny Zagroda Josta i Klicka -Instalacja SSWiN

• E-33 Magazyn rybacki -Instalacja SSWiN

• E-34 Szałas -Instalacja SSWiN

• E-35 Budynek mieszkalny Chrlotta Klick -Instalacja SSWiN

• E-36 Budynek -chałupa z śoruchowa -Instalacja SSWiN

• E-37 Budynek inwentarski Zagroda Alberta  Klicka -Instalacja SSWiN

• E-38 Budynek mieszkalny Zagroda Alberta Klicka -Instalacja SSWiN

• E-39 Budynek mieszkalny - Zagroda Keitschików -Instalacja SSWiN

• E-40 Bud. Inwentarski i stodoła - Zagroda Keitschików -Instalacja SSWiN

• E-41 Budynek Inwentarski -Zagroda  Anny Kotsch -Instalacja SSWiN

• E-42 Budynek mieszkalny - Zagroda Anny Kotsch -Instalacja SSWiN

• E-43 Stodoła -Zagroda Anny Kotsch -Instalacja SSWiN

• E-44 Budynek dawnej szkoły -parter -Instalacja SSWiN

• E-45 Budynek dawnej szkoły piętro -Instalacja SSWiN

• E-46 Budynek dawnej szkoły - Schemat blokowy SSWiN -Instalacja SSWiN

• E-47 System SSWiN schemat blokowy 

12. Uwagi dotyczące wszystkich instalacji
Wszystkie  prace  instalacyjne  muszą  być  wykonane  z  duŜą  estetyką  naleŜyta  starannością  w  sposób  jak  najmniej

widoczny  dla  osób  zwiedzających  oraz  będą  prowadzone  pod  nadzorem  konserwatora  zabytków.  Wprowadzenie

instalacji  do budynków i wyprowadzenie instalacji na poddasze oraz widoczne  elementy prowadzenie  instalacji do

urządzeń  i  czujników  naleŜy  zabudować  naleŜy  obudową  z  drewna  lub  listwami  maskującymi  drewnianymi

malowanymi w kolorze ścian. Wprowadzenia instalacji do budynków wykonać w miejscach jak najmniej widocznych

oraz  potwierdzić  z  uŜytkownikiem  i  rozpatrywać  łącznie  z  kanalizacją  Prace  wykonać  w  sposób  niezakłócający

moŜliwości monitorowania obecnych instalacji do czasu uruchomienia nowo projektowanych systemów.

Całość robót wykonać wg. projektów wykonawczych instalacji, zgodnie z obwiązującymi Normami i przepisami prawa

budowlanego BHP i p.poŜ. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów i zasad

BHP oraz zaleceń słuŜb konserwatorskich inspektora nadzoru oraz uŜytkownika obiektu..

Podczas wykonywania robót uwzględnić:
• wymagania określone w normach, przepisach techniczno-prawnych prawa budowlanego z rozporządzeniami

wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych

• Wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności,  przepisach bezpieczeństwa i higieny

pracy

• Wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń
• Przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

• Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych

Wymagania i zalecenia inspektora nadzoru

Roboty powinny być  prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach ze szczególną
dbałością o jakość i estetykę  wykonania instalacji oraz ingerencję w istniejące elementy obiektów. Po wybudowaniu

urządzeń  i instalacji teren uporządkować  i przywrócić  do stanu pierwotnego. Do wykonywania instalacji mogą  być
uŜywane tylko materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje

zgodności lub inne świadectwa dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiały przekazać Inwestorowi łącznie z

dokumentacją powykonawczą po zakończeniu robót. Po wykonaniu robót przeprowadzić wszystkie niezbędne badania,

pomiary oraz inwentaryzacje geodezyjną  a protokoły badań,  pomiarów i sprawdzeń  przekazać  Inwestorowi  wraz z

dokumentacja powykonawczą.
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CZĘŚĆ C

13.   Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji 
poŜaru, włamania i napadu oraz rozbudowy CCTV.

Podstawa opracowania
• Umowa z Inwestorem

• Mapa do celów projektowych

Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji systemów sygnalizacji

poŜaru SSP oraz włamania i napadu na terenie i obiektach Skansenu w Klukach Projekt obejmuje budowę kanalizacji

teletechnicznej wraz ze studzienkami teletechnicznymi oraz punktami zakończeń kanalizacji w budynkach i obiektach.

Przepisy i opracowania normatywne
Całość  robót  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przepisami  prawa

budowlanego, warunkami technicznym w tym:

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie ministra  Infrastruktury z dn. 12 kwietnia  2002r.  w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz z późniejszymi zmianami.

• ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA SPRAW  WEWNĘTRZNYCH I  ADMINISTRACJI  z  dnia  21  kwietnia

2006  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpoŜarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Na

podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej –wraz z późniejszymi

zmianami.

• ZN-96/TP  S.A.  -  004  ZbliŜenia  i  skrzyŜowania  z  innymi  urządzeniami  uzbrojenia  terenowego.  Ogólne

wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe /RHDPEp/ przepustowe.

• ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.

• ZN-99/TP S.A. - 025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

• ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.

• ZN-96/TP S.A. - 028 Tory abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

• PN-IEC  60364-7-704:1999.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  (Wymagania  dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiórki).

• PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne (Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych)

• PN-EN  50274:2004  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Ochrona  przed  poraŜeniem  prądem

elektrycznym.Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych).

• PN-EN  60439-1:2003  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe(Część  1  Zestawy  badane  w  pełnym  i

niepełnym zakresie badań typu).

• PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 3 Wymagania dotyczące zestawów

• przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS).

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

• PN-92/E-05009/45  Ochrona  zapewniająca  bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  spadkiem  napięcia.  Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Budowa kanalizacji teletechnicznej
Budowa  kablowej  kanalizacji  teletechnicznej  prowadzona  będzie  na  terenie  obiektu  Skansen  w  Klukach.  Dla

zabezpieczenia  projektowanych  kabli  teletechnicznych  systemów  w  obszarze  obejmującym  poszczególne  budynki

projektuje  się  kanalizację.  Kanalizacja  teletechniczna  wybudowana  zostanie  z  giętkich  rur  o  konstrukcji

dwuwarstwowej z zewnętrzną warstwą karbowaną i wewnętrzną poślizgową ułatwiającą zaciąganie kabli wykonana z
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polietylenu wysokiej  gęstości  koloru niebieskiego o średnicy zewnętrznej  110.0 mm i grubości  ścianki  7.0 mm np.

DVR F110/7.0 z pilotem. Kanalizację  układać  na głębokości 0,7m ze spadkiem ok. 0,1-0,3% w kierunku następnej

studni,  a  przy wejściach  do budynków i  obiektów oraz  od  złącz kablowo-teletechnicznych  nie  mniejszej  niŜ  2%.

Przewiduje się łączenie rur DVR - dostarczanych w odcinkach fabrykacyjnych 50,0 m poprzez stosowanie złączek M

110T. Rura powyŜsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o małych obciąŜeniach zewnętrznych;

chodniki,  trawniki;  zapewnia  jednocześnie  wykonawcy  moŜliwość  odejścia  od  ściśle  prostoliniowych  przebiegów

mniejszej  ilości  złączek.  Miejsca  skrzyŜowań  z  instalacjami  podziemnymi  zabezpieczone  zostaną  rurami

przepustowymi  RHDPEp 140/8.0 jako osłonowymi (uzbrojonymi w rury DVR 110). Miejsce przepustów uszczelnić
mufami termokurczliwymi.

Kanalizacja powinna być układana w wykopie na głębokości 80cm i na całej długości powinna być oznaczona folią
kablową  z  tworzywa  sztucznego  układanej  w  odległości  25cm  nad  kanalizacją.  Trasy  kanalizacji  i  studzienki

kanalizacyjne winny być wytyczone, a następnie zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetę.
Kanalizację kablową naleŜy wprowadzić do studzienek kablowych oraz złącz kablowo-teletechnicznych zakończając ją
uszczelnieniem  SRA  do  rur.  Końce  rur  w  złączach  w  budynkach  oraz  studzienkach  kanalizacyjnych  uszczelnić
przepustami zapewniając wodoszczelność.
Wprowadzenie  rurarzu  do  budynków  mieszkalnych  ze  studzienek  wykonać  rurą  DVKT75  do  poziomu  posadzki

zakończając  uszczelnieniem  SRA75  pod  podłogami,  z  którego  wg.  projektu  instalacji  teletechnicznych  zostaną
wyprowadzony ruraŜ  dla  instalacji  SSP oraz instalacji  SSWiN. Przejścia  przez podłoŜa oraz połączenia  z  ruraŜem

instalacyjnym  naleŜy uszczelnić.  Wprowadzenie  ruraŜu do zagród składających  się  z  budynków gospodarczych  ze

studzienek  wykonać  rurą  DVKT75  od  poziomu  terenu  na  wysokość  ok.  1m  w  naroŜniku  budynku  zakończając
uszczelnieniem SRA75, z którego wg. Projektu instalacji teletechnicznych zostanie wyprowadzony ruraŜ dla instalacji

SSP oraz instalacji SSWiN. 

Miejsce wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku i wyprowadzenia instalacji w budynku naleŜy dla kaŜdego z

obiektów potwierdzić z uŜytkownikiem oraz wykonać w sposób jak najmniej inwazyjny oraz jak najmniej widoczny.

Po wyprowadzeniu ruraŜu i instalacji  w naroŜnikach pomieszczeń  budynków zostanie  on zabudowany zabudowa z

drewna malowanej w kolorze ścian.

Całość  prac  związanych  z  budową  kablowej  kanalizacji  teletechnicznej  zostanie  wykonana  wykopem otwartym  w

odcinkach pokazanych na planie oraz schemacie strukturalnym kanalizacji.

Teren budowy po zakończeniu prac zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego.

Rodzaj studni kablowych
Projektuje  się  studnie  kablowe  typu  SK1  wykonane  powinny  być  w  formie  prefabrykatów  do  składania,  o  tak

ukształtowanych  powierzchniach  stykowych,  aby  umoŜliwiały  prawidłowy  i  szczelny  montaŜ  elementów.  Na

powierzchni  prefabrykatów  nie  mogą  występować  pręty  uzbrojenia,  zewnętrzne  powierzchnie  powinny  być
równomiernie pokryte bitumiczną  masa izolacyjną,  rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny być  równo z

powierzchnią gardła, miejsca styku wypełnić naleŜy masą betonową. Wprowadzenie kanalizacji do studzienek naleŜy
uszczelnić.  W studniach  kablowych  naleŜy zapewnić  moŜliwość  odpływu  wody poprzez wykonanie  w dnie  studni

otworu drenaŜowego i posadowienie jej na podbudowie kruszywa łamanego i piasku.

Pokrywy  studzienek  powinny  być  wyposaŜone  w  wietrzniki  i  posiadać  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób

nieuprawnionych:  zamek  zasuwowo-ryglowy lub  dodatkową  pokrywą  typu  PIOCH ZPLRL2c z wkładką  ABLOY.

Rury  DVR i  SRS  kanalizacji  pierwotnej  wprowadzone  powinny  być  równo  z  powierzchnią  gardła,  miejsca  styku

uszczelnić i wypełnić naleŜy masą betonową.

Uwagi końcowe

Całość  robót  wykonać  wg.  projektów wykonawczych  instalacji,  zgodnie z obwiązującymi  Normami  i  przepisami

prawa  budowlanego  BHP i  p.poŜ.  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Przy  wykonywaniu  prac

przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz zaleceń słuŜb konserwatorskich inspektora nadzoru oraz

uŜytkownika obiektu.
Podczas wykonywania robót uwzględnić:

• wymagania określone w normach, przepisach techniczno-prawnych prawa budowlanego z rozporządzeniami

wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych

• Wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności,  przepisach bezpieczeństwa i higieny

pracy

• Wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń
• Przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

• Przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych

• Wymagania i zalecenia inspektora nadzoru
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Roboty powinny być  prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach ze szczególną
dbałością o jakość i estetykę  wykonania instalacji oraz ingerencję w istniejące elementy obiektów. Po wybudowaniu

urządzeń i instalacji teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Do  wykonywania  instalacji  mogą  być  uŜywane  tylko  materiały  i  urządzenia  dopuszczone  do  stosowania  w

budownictwie  a  wszystkie  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  lub inne  świadectwa  dopuszczenia  do stosowania  na

wbudowane materiały przekazać Inwestorowi łącznie z dokumentacją powykonawczą po zakończeniu robót.

Po wykonaniu robót przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary oraz inwentaryzacje geodezyjną a protokoły

badań, pomiarów i sprawdzeń przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczą.

14. Spis rysunków dodatkowych

• E-48  Szczegóły prowadzenia instalacji I

• E-49  Szczegóły prowadzenia instalacji II

• E-50  Szczegóły prowadzenia instalacji III

• E-51  Szczegóły prowadzenia instalacji  IV

• E-53  Schemat ideowy kanalizacji teletechicznej

• E-54  Kanalizacja teletechniczna plan 1:500
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ZAŁĄCZNIKI

oświadczenie o zgodności PB z przepisami

zaświadczenia o przynaleŜności do POIIB

uprawnienia projektowe
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Słupsk, dn. 26.09.2015

Oświadczenie

Zgodnie  z  wymogiem art.20  ust.  4  ustawy z dnia 7  lipca  1994 roku  Prawo Budowlane

(Dziennik Ustaw z  2013 r.  nr  1409)  oświadczam,  Ŝe  projekt  budowlany branŜy elektrycznej  -

instalacja  systemu automatycznego  wykrywania  i  sygnalizacji  poŜaru  oraz  systemu  sygnalizacji

włamania i napadu na  terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach został sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis:
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15. Wydruki symulacji czułości systemów zasysających oraz orurowanie i 
harmonogram wiercenia otworów















 

 

Q07 

 

Micra 100 
Detektor systemu Stratos 

zasysającej/wczesnej detekcji dymu 
z głowicą laserową  

 

Główne parametry użytkowe 

 Wysoka zakres czułości, zapewniona dzięki rozproszonej wiązce światła laserowego, umożliwiająca niezawodne wykrywanie dymu 
w wybranej fazie rozwoju. 

 Niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie.  

 Dwa kanały detekcji z rurkami  zasysającymi o maksymalnej , sumarycznej długości 100 metrów i dedykowanym czujnikiem 
przepływu.  

 Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D
®
 gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.  

 (LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym.  

 Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opis ogólny 

Micra100 jest przeznaczony do 
bardzo wczesnej jaki i 
standardowej - zasysającej 
detekcji pożaru. Szeroki zakres 
czułości w klasach A,B i C.  

Opatentowana technologia  

ClassiFire 3D® jest jak do tej pory 
najbardziej wszechstronną 
inteligencją, stosowaną w 
detektorach wykrywania dymu. 
Zapewnia ona adaptację progów 
alarmowych do zmieniającego się 
zadymienia tła bez konieczności 
okresowego dokonywania 
ponownego uczenia się lub 
ręcznych zmian czułości nawet w 
przypadku tygodniowych zmian 
zadymienia tła (w dni wolne od 
pracy). Wewnętrzny filtr jest 
monitorowany na 
zanieczyszczenie, a stopień jego 
zapełnienia kompensowany jest 
przez automatyczne dostosowanie 
czułości.  

Ułatwienia montażowe 

Na początku prac montażowych 
rurę próbkującą i kable podłącza 
się do stacji dokującej dzięki 
czemu zamontowanie urządzenia 
następuje po zakończeniu prac.  
Ogranicza to prawdopodobieństwo 
uszkodzenia detektora podczas 
montażu lub szybkie zapełnienie 
filtra powietrza.  

 

Dostępne opcje 

 Opcjonalna karta 30436 
przekaźnikowa zwiększająca 
ilość wyjść do 5 i wejść 
sterujących do 3 

 Opcjonalny zewnętrzny 
wyświetlacz 30802 

 Opcjonalny zewnętrzny filtr 
21888-K063  

 Moduł sterowania lub 
oprogramowanie  SenseNET 
umożliwiające centralny 
monitoring sieci 127 detektorów 
w jednej pętli. 

 

Dopuszczenia 

System Stratos dopuszczony jest do 
sprzedaży i stosowania na terenie 
RP i UE na bazie certyfikatu CPD  

Zastosowania 

 Szyby windowe 

 Pomieszczenia przetwarzania 
danych 

 Pomieszczenia klimatyzatorów  

 Magazyny wysokiego 
składowania 

 Kanały wentylacyjne 

 Obiekty przemysłowe 

 Cele więzienne 

 Centrale telefoniczne 

 Zabytki 

    Pomieszczenia z silnikami 

    Magazyny głębokiego mrożenia 



 

 

Detektor Micra 100 
 

Napięcie zasilania 21,6 – 26,4 VDC 

Wymiary 297 (szerokość) x 200 (wysokość) x 85 (głębokość) (mm) 

Masa 3,75 kg 

Temperatura pracy od -10 do + 60 °C 
do - 30 °C z grzałką 30422 
Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi   

Wilgotność względna 0-90% bez kondensacji pary wodnej 
Wilgotność względna z akcesoriami  100% z grzałką 30422 i obudową IP67 

Praca w warunkach dużego zapylania i tłustych osadów  Praca z obudową IP67, 21888-K063 i  systemem Q07-ETBU 

Czułość  25% – 0,0015% (zadym/m) 

Zasada detekcji Rozproszona wiązka laserowa 

Zakres czułości cząstek od 0,003 do 10 mikronów 

Pobór prądu 400 mA 

Wartość znamionowa styku przekaźnika 10 VA (410 mA @ 24 VDC) 

Maksymalna długość orurowania  100m oraz 20x6m kapilar 

Ilość kanałów detekcji = wlotów rur 2 

Wewnętrzna średnica rury próbkującej  15-25 mm 

Zewnętrzna średnica rury próbkującej 26,0 – 26,5 mm bez adaptera – 25 z adapterem 

Poziomy alarmów Alarm + awaria - standard 
opcja  - 4 alarmy + awaria   

Opcjonalna karta przekaźników  5 przekaźników alarmowych 
3 wejścia monitorująco-sterujące 

a) Monitorowanie 2 stanów zasilacza 
b) Sterowanie:  reset, tłumienie czułości Dzień/Noc lub o 

zadany procent  a także  izolacja  przekaźników  

Odstęp między przeglądami serwisowymi dla komory Ponad 8 lat 

Trwałość filtra Około 2-3 lata w zależności od środowiska 

Stopień ochrony IP50 

Programowanie PC przez RS232/RS485 lub moduł sterowania 

Sieć – karta sieciowa w standardzie  RS 485 – podłączenie wyświetlacza RDU lub CM lub 
programu SenseNET z PC.  

 
Akcesoria detektora Micra 100  
 

 

 

 

 

System prewencyjnego przedmuchu dla 
warunków silnego zanieczyszczenia- 

jednorurowy Q07-ETBU-100 

 

 

 

 

RDU - Zdalny wyświetlacz dla szafy  19" 
30802- w obudowie natynkowej 30817 

 

 

 

 

Grzałka powietrza osuszanie i 
podgrzewanie - 30422 

 

Dodatkowy filtr zewnętrzny 

 duży : 21888K063 

 

Mały-FBS-25 

 

Karta wejść przekaźnikowych dla Stratos-
Micra z 3 wejściami zdalnych alarmów i    
5 przekaźnikami alarmowymi - 30436 

 Kabel do programowania – 30419 

 

 

 

 

Stacja dokująca 30742 

 

 

 

                Filtr wewnętrzny 30755 

   

 

Tadeusz Markiewicz, Ul. Górna Droga 14/207, 02-495 Warszawa, Tel. + 48 508124087 

www.quality07.com.pl  Quality07@onet.pl 

http://www.quality07.com.pl/
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Q07 

 

Micra 25 
Detektor systemu Stratos  

zasysającej/wczesnej detekcji dymu  

 z głowicą laserową  

 

 

Główne parametry użytkowe 

 Duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej.  

 Niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny, dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych.  

 Jedna rura próbkująca o maksymalnej długości 50 metrów z dedykowanym czujnikiem przepływu.  

 Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D
®
 gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła.  

 (LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym.  

 Kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.  

 

Opis ogólny 

Micra  25 jest przeznaczony do 
bardzo wczesnej jaki i 
standardowej - zasysającej 
detekcji dymu. Szeroki zakres 
czułości w klasach A,B i C.  

Opatentowana technologia  

ClassiFire 3D® jest jak do tej pory 
najbardziej wszechstronną 
inteligencją, stosowaną w 
detektorach wykrywania dymu. 
Zapewnia ona adaptację progów 
alarmowych do zmieniającego się 
zadymienia tła bez konieczności 
okresowego dokonywania 
ponownego uczenia się lub 
ręcznych zmian czułości nawet w 
przypadku tygodniowych zmian 
zadymienia tła (w dni wolne od 
pracy). Wewnętrzny filtr jest 
monitorowany na 
zanieczyszczenie, a stopień jego 
zapełnienia kompensowany jest 
przez automatyczne 
dostosowanie czułości.  

Ułatwienia montażowe 

Na początku prac montażowych 
rurę próbkującą i kable podłącza 
się do stacji dokującej a sam   
detektor montuje się po 
zakończeniu prac instalacyjnych co 
ogranicza prawdopodobieństwo 
uszkodzenia detektora podczas 
montażu lub przedwczesnego 
zanieczyszczenia filtra.  

 

Dostępne opcje 

 Opcjonalna karta 
przekaźnikowa 30436 
zwiększająca ilość wyjść do 5 i 
wejść sterujących do 3 

 Opcjonalny zewnętrzny 
wyświetlacz 30802 

 Opcjonalny zewnętrzny filtr 
21888-K063  

 Moduł sterowania lub 
oprogramowanie  SenseNET 
umożliwiające centralny 
monitoring sieci 127 detektorów 
w jednej pętli. 

 

Dopuszczenia 

System Stratos dopuszczony jest 
do sprzedaży i stosowania na 
terenie RP i UE na bazie certyfikatu 
CPD  

Zastosowania 

 Szyby windowe 

 Pomieszczenia przetwarzania 
danych 

 Pomieszczenia klimatyzatorów  

 Magazyny wysokiego 
składowania 

 Kanały wentylacyjne 

 Obiekty przemysłowe 

 Cele więzienne 

 Centrale telefoniczne 

 Zabytki 

    Pomieszczenia z silnikami 

    Magazyny głębokiego mrożenia 

 

 

 



 

 

 

Detektor Micra  25 – Parametry techniczne 
Napięcie zasilania 21,6 – 26,4 VDC 

Wymiary 140 (szerokość) x 200 (wysokość) x 85 (głębokość) (mm) 

Masa 1,85 kg 

Temperatura pracy od -10 do + 60 °C  
Do -40 °C z grzałką 30422 
Powyżej + 60°C z chłodnicą Q07-U25A i rurkami aluminiowymi   

Wilgotność względna 0-90% bez kondensacji pary wodnej 

Czułość  25% – 0,0015% (zadym/m) 
Wilgotność względna z akcesoriami  100% z grzałką 30422 i obudową IP67 

Praca w warunkach dużego zapylania i tłustych osadów  Praca z obudową IP67, 21888-K063 i  systemem Q07-ETBU 

Zasada detekcji Rozproszona wiązka laserowa 

Zakres czułości cząstek od 0,003 do 10 mikronów 

Pobór prądu 250 mA 

Wartość znamionowa styku przekaźnika 10 VA (410 mA @ 24 VDC) 

Maksymalna długość rury próbkującej 50m oraz 10x6m kapilar  

Ilość kanałów detekcji  1 

Wewnętrzna średnica rury próbkującej  15-25 mm 

Zewnętrzna średnica rury próbkującej 26,0 – 26,5 mm bez adaptera – 25 z adapterem 

Poziomy alarmów standard- alarm + awaria  
opcjonalnie  -  4 alarmy + awaria  

Opcjonalna karta przekaźników  5 przekaźników alarmowych 
3 wejścia monitorująco-sterujące 

a) Monitorowanie 2 stanów zasilacza 

b) Sterowanie:  reset, tłumienie czułości Dzień/Noc lub o 
zadany procent  a także  Izolacja  przekaźników  

Odstęp między przeglądami serwisowymi dla głowicy detekcyjnej  Ponad 8 lat 

Trwałość filtra Około 2-3 lata w zależności od środowiska 

Stopień ochrony IP50 

Programowanie PC przez RS232/RS485 lub moduł sterowania programem 
Remote 3 lub SenseNET 

Sieć – karta sieciowa w standardzie  RS 485 – podłączenie wyświetlacza RDU lub CM lub 
programu SenseNET z PC.  

 

Akcesoria detektora Micra 25 
 

 

 

 

 

System prewencyjnego przedmuchu dla 
warunków silnego zanieczyszczenia- 

jednorurowy Q07-ETBU-100 

 

 

 

 

RDU - Zdalny wyświetlacz dla szafy  19" 
30802- w obudowie natynkowej 30817 

 

 

 

 

Grzałka powietrza 30422 z kontrolerem 
temp Q07-ES-10D i  opcjonalnie ze 

spiralą odmrażania rurociągu-
Q07(17W/M)  

 

Dodatkowy filtr zewnętrzny 
duży : 21888K063 

 

Mały-FBS-25 

 

Karta wejść przekaźnikowych dla Stratos-
Micra z 3 wejściami zdalnych alarmów i    
5 przekaźnikami alarmowymi - 30436 

 Kabel do programowania – 30419 

 

 

 

Przełącznik Q07-M22-WS z 
przekaźnikiem czasowym PCS-516 do 

dezaktywacji lub zmiany trybu pracy 
detektora 

 

 

 

                Filtr wewnętrzny 30755 

 

 
 
 
 
DOPUSZCZENIE DO SPRZEDAŻY I PRACY NA TERENIE RP I UE Z CERTYFIKATEM CPD  
 

 
 
 
 

 
 

 

Tadeusz Markiewicz, Ul. Górna Droga 14/207, 02-495 Warszawa, Tel. + 48 508124087 

www.quality07.com.pl  Quality07@onet.pl 
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- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla wszystkich ciągów rur
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

P:2

P:1

P:2

P:1

Symulacje czułości dla detektorów w kompleksie
zabytkowych chat w Klukach. Klasa czułości B. Promień

detekcji 5m. Orurowanie zamontowane na strychu.
Zasysanie z poziomu pokoi kapilarami dyskretnymi o
długości 4m. Ochrona strychu otworami wierconymi. 

Zagroda Josta i Klicka

H:1 H:3 H:4 H:5 H:6 H:8
H:9

H:10

H:12 H:13

H:1 H:3 H:4 H:5

H:6 H:7
H:9 H:10 H:12

H:13

E:16

H:15

E:16

H:15

H:2

H:7

H:11

H:14

H:14
H:11

H:8

H:2

Kapilary i otwory w zatyczce z oznaczeniami na górze
zabezpiczają strych 

Tadeusz
Text Box
P-RurkaH-Otwór w rurce lub głowicy kapilaryE-Otwór w zatyczce rury

Tadeusz
Micra 100



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Brak wyskalowania Układ dla ciągu rur 1 z 2
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P:2

P:1

Symulacje czułości dla detektorów w kompleksie
zabytkowych chat w Klukach. Klasa czułości B. Promień

detekcji 5m. Orurowanie zamontowane na strychu.
Zasysanie z poziomu pokoi kapilarami dyskretnymi o
długości 4m. Ochrona strychu otworami wierconymi. 

Zagroda Josta i Klicka

H:1 H:3 H:4 H:5 H:6 H:8
H:9

H:10

H:12 H:13

E:16

H:15

H:2

H:7

H:11

H:14

Kapilary i otwory w zatyczce z oznaczeniami na górze
zabezpiczają strych 

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

 2 19,40
 1 1,50

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 7.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 28 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 15.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 10.

Długość tego ciągu rur wynosi 20,90 m.
Całkowita długość rury wynosi 44,00 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

 1 3,00 4,00  2 0,50 Kapilara

 3 3,00 4,00  2 2,00 Kapilara
 4 3,00 4,00  2 3,00 Kapilara
 5 3,00 4,00  2 4,20 Kapilara
 6 3,00 4,00  2 5,80 Kapilara

 8 3,00 4,00  2 7,40 Kapilara
 9 3,00 4,00  2 8,50 Kapilara
10 3,00 4,00  2 11,60 Kapilara

12 3,00 4,00  2 16,20 Kapilara
13 3,00 4,00  2 17,90 Kapilara

16 4,00 --  2 19,40 Otwór w zaślepce
15 3,00 4,00  2 18,80 Kapilara

 2 3,00 4,00  2 1,40 Kapilara

 7 3,00 4,00  2 6,90 Kapilara

11 3,00 4,00  2 13,00 Kapilara

14 3,00 4,00  2 18,50 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 15 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 1 z 2
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 1 3,00 1,09 6,1% 7,6 0,98%

 3 3,00 1,07 6,0% 9,7 1,01%
 4 3,00 1,05 5,9% 11,3 1,02%
 5 3,00 1,04 5,8% 13,3 1,04%
 6 3,00 1,02 5,7% 16,1 1,06%

 8 3,00 1,00 5,6% 19,4 1,08%
 9 3,00 0,99 5,5% 22,0 1,09%
10 3,00 0,96 5,4% 30,2 1,12%

12 3,00 0,93 5,2% 45,3 1,16%
13 3,00 0,92 5,1% 52,0 1,17%

16 4,00 3,01 16,8% 61,1 0,36%
15 3,00 0,92 5,1% 56,6 1,17%

 2 3,00 1,08 6,0% 8,8 1,00%

 7 3,00 1,00 5,6% 18,3 1,07%

11 3,00 0,95 5,3% 34,4 1,13%

14 3,00 0,92 5,1% 54,8 1,17%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 78,9%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,9%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 18,0 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 35,9 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 15 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 20,90 m.
Całkowita długość rury wynosi 44,00 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Brak wyskalowania Układ dla ciągu rur 2 z 2
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P:2

P:1
H:1 H:3 H:4 H:5

H:6 H:7
H:9 H:10 H:12

H:13

E:16

H:15

H:14
H:11

H:8

H:2

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 2 z 2
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 2 19,40
 1 3,70

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 8.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 28 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 15.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 10.

Długość tego ciągu rur wynosi 23,10 m.
Całkowita długość rury wynosi 44,00 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 2 z 2
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 1 3,00 4,00  2 0,40 Kapilara

 3 3,00 4,00  2 1,70 Kapilara
 4 3,00 4,00  2 2,20 Kapilara
 5 3,00 4,00  2 3,10 Kapilara
 6 3,00 2,00  2 4,30 Kapilara
 7 3,00 4,00  2 5,80 Kapilara

 9 3,00 4,00  2 8,30 Kapilara
10 3,00 4,00  2 12,00 Kapilara

12 3,00 4,00  2 16,30 Kapilara
13 3,00 4,00  2 17,90 Kapilara

16 4,00 --  2 19,40 Otwór w zaślepce
15 3,00 4,00  2 18,90 Kapilara
14 3,00 4,00  2 18,50 Kapilara

11 3,00 4,00  2 12,40 Kapilara

 8 3,00 4,00  2 7,00 Kapilara

 2 3,00 4,00  2 1,20 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 15 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 2 z 2
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 1 3,00 1,07 6,0% 10,3 1,01%

 3 3,00 1,05 5,8% 12,1 1,03%
 4 3,00 1,04 5,8% 12,9 1,04%
 5 3,00 1,03 5,7% 14,4 1,05%
 6 3,00 1,31 7,3% 16,5 0,82%
 7 3,00 1,00 5,5% 19,5 1,08%

 9 3,00 0,97 5,4% 25,3 1,11%
10 3,00 0,94 5,2% 35,3 1,15%

12 3,00 0,91 5,1% 50,1 1,18%
13 3,00 0,90 5,0% 56,5 1,19%

16 4,00 2,95 16,5% 65,7 0,36%
15 3,00 0,90 5,0% 61,8 1,20%
14 3,00 0,90 5,0% 59,4 1,20%

11 3,00 0,94 5,2% 36,5 1,15%

 8 3,00 0,98 5,5% 22,2 1,10%

 2 3,00 1,06 5,9% 11,4 1,02%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 77,5%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,9%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 17,9 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 35,9 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 15 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 23,10 m.
Całkowita długość rury wynosi 44,00 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Uwaga cały projekt i wyniki obliczeń dotyczą detektorów marki Stratos zakupionych w autoryzowanym kanale dystrybucji! Użycie niniejszego projektu dla systemu zakupionego z nieautoryzowanego źródła będzie złamaniem praw autorskich z wszystkimi konsekwencjami tego czynu. 



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla wszystkich ciągów rur
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

P:1

P:2

P:1

Symulacja czułości detektora Micra 100 w zabytkowym
kompleksie chat. Klasa czułości B. Promień detekcji 5m.

Orurowanie główne nad sufitem z otworami chroniącymi strych i
kapilarami sprowadzanymi pod sufit. Kapilary 4m zakończone

głowicami dyskretnymi. 

Zagroda Keitschików
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Kapilary oznaczone na górze ikony i otwór w zatyczce zabezpieczają strych 

Tadeusz
Text Box
P-RurkaH-Otwór w rurce lub głowicy kapilaryE-Otwór w zatyczce rury

Tadeusz
Micra 100

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

P:2

P:1

Symulacja czułości detektora Micra 100 w zabytkowym
kompleksie chat. Klasa czułości B. Promień detekcji 5m.

Orurowanie główne nad sufitem z otworami chroniącymi strych i
kapilarami sprowadzanymi pod sufit. Kapilary 4m zakończone

głowicami dyskretnymi. 

Zagroda Keitschików

E:19

H:17H:16H:15H:14H:13H:12H:11
H:10H:8H:7H:5H:4H:2H:1

H:3 H:6 H:9
H:18

Kapilary oznaczone na górze ikony i otwór w zatyczce zabezpieczają strych 

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

 2 21,00
 1 3,40

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 9.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 30 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 18.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 12.

Długość tego ciągu rur wynosi 24,40 m.
Całkowita długość rury wynosi 45,40 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

19 4,00 --  2 21,00 Otwór w zaślepce

17 3,00 4,00  2 20,70 Kapilara
16 3,00 4,00  2 19,50 Kapilara
15 3,00 4,00  2 18,70 Kapilara
14 3,00 4,00  2 18,50 Kapilara
13 3,00 4,00  2 17,20 Kapilara
12 3,00 4,00  2 16,50 Kapilara
11 3,00 4,00  2 16,20 Kapilara
10 3,00 4,00  2 14,90 Kapilara

 8 3,00 4,00  2 13,10 Kapilara
 7 3,00 4,00  2 11,40 Kapilara

 5 3,00 4,00  2 8,00 Kapilara
 4 3,00 4,00  2 4,20 Kapilara

 2 3,00 4,00  2 2,00 Kapilara
 1 3,00 4,00  2 0,50 Kapilara

 3 3,00 4,00  2 3,20 Kapilara

 6 3,00 4,00  2 9,50 Kapilara

 9 3,00 4,00  2 14,50 Kapilara

18 3,00 4,00  2 20,90 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 18 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

19 4,00 2,58 14,3% 59,0 0,42%

17 3,00 0,78 4,4% 56,8 1,38%
16 3,00 0,79 4,4% 50,2 1,37%
15 3,00 0,79 4,4% 46,5 1,36%
14 3,00 0,79 4,4% 45,7 1,36%
13 3,00 0,80 4,5% 41,2 1,34%
12 3,00 0,81 4,5% 39,0 1,34%
11 3,00 0,81 4,5% 38,1 1,33%
10 3,00 0,82 4,6% 34,8 1,31%

 8 3,00 0,84 4,7% 30,9 1,28%
 7 3,00 0,86 4,8% 27,5 1,25%

 5 3,00 0,90 5,0% 21,4 1,20%
 4 3,00 0,96 5,3% 15,2 1,13%

 2 3,00 0,99 5,5% 12,0 1,09%
 1 3,00 1,02 5,6% 10,0 1,06%

 3 3,00 0,97 5,4% 13,7 1,11%

 6 3,00 0,88 4,9% 24,0 1,22%

 9 3,00 0,83 4,6% 33,9 1,31%

18 3,00 0,78 4,3% 58,1 1,38%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 80,3%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,9%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 18,0 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 36,0 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 18 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 24,40 m.
Całkowita długość rury wynosi 45,40 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla ciągu rur 2 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

P:1

E:17

H:15H:14H:13H:12
H:11

H:10
H:8

H:7H:6H:4H:3H:1

H:2
H:5

H:9
H:16

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 2 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

 1 21,00

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 7.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 30 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 16.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 12.

Długość tego ciągu rur wynosi 21,00 m.
Całkowita długość rury wynosi 45,40 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 2 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

17 4,00 --  1 21,00 Otwór w zaślepce

15 3,00 4,00  1 20,60 Kapilara
14 3,00 4,00  1 19,60 Kapilara
13 3,00 4,00  1 18,10 Kapilara
12 3,00 4,00  1 16,80 Kapilara
11 3,00 4,00  1 16,50 Kapilara
10 3,00 4,00  1 16,20 Kapilara

 8 3,00 4,00  1 14,70 Kapilara
 7 3,00 4,00  1 13,10 Kapilara
 6 3,00 4,00  1 11,40 Kapilara

 4 3,00 4,00  1 8,20 Kapilara
 3 3,00 4,00  1 4,20 Kapilara

 1 3,00 4,00  1 1,20 Kapilara
 2 3,00 4,00  1 2,10 Kapilara

 5 3,00 4,00  1 9,20 Kapilara

 9 3,00 4,00  1 15,30 Kapilara

16 3,00 4,00  1 20,80 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 16 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 2 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Pr...\Zagroda Keitschików PL .pl

17 4,00 2,87 16,0% 53,3 0,38%

15 3,00 0,87 4,9% 50,5 1,24%
14 3,00 0,88 4,9% 45,5 1,23%
13 3,00 0,89 4,9% 39,3 1,22%
12 3,00 0,89 5,0% 34,7 1,21%
11 3,00 0,90 5,0% 33,7 1,21%
10 3,00 0,90 5,0% 32,9 1,20%

 8 3,00 0,91 5,1% 29,3 1,18%
 7 3,00 0,93 5,2% 25,9 1,16%
 6 3,00 0,95 5,3% 22,6 1,14%

 4 3,00 0,99 5,5% 17,0 1,09%
 3 3,00 1,05 5,8% 10,8 1,03%

 1 3,00 1,10 6,1% 6,6 0,98%
 2 3,00 1,08 6,0% 7,8 1,00%

 5 3,00 0,98 5,4% 18,7 1,10%

 9 3,00 0,91 5,0% 30,6 1,19%

16 3,00 0,87 4,9% 51,7 1,24%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 79,1%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,9%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 18,0 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 36,0 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 16 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 21,00 m.
Całkowita długość rury wynosi 45,40 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Uwaga cały projekt i wyniki obliczeń dotyczą detektorów marki Stratos zakupionych w autoryzowanym kanale dystrybucji! Użycie niniejszego projektu dla systemu zakupionego z nieautoryzowanego źródła będzie złamaniem praw autorskich z wszystkimi konsekwencjami tego czynu. 



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,30 metrów kwadratowych

Układ dla ciągu rur 1 z 1
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

P:2

P:1

Symulacja czułości detektora Micra 25 w
kompleksie zabytkowych chat Kluki. Klasa

czułości B. Promień detekcji 5m. Ochrona strychu
otworami wierconymi i pokoi kapilarami

dyskretnymi. Orurowanie główne na strychu.
Kapilary 4m zakończone głowicą dyskretną. 

Zagroda Alberta Klucka

E:9

H:2

H:1

H:4

H:5 H:6

H:7

H:3 H:8

Tadeusz
Text Box
P-RurkaH-Otwór w rurce lub głowicy kapilaryE-Otwór w zatyczce rury

Tadeusz
Micra=2025

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 1 z 1
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

 2 9,00
 1 3,00

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 4.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 8 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 8.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 2.

Długość tego ciągu rur wynosi 12,00 m.
Całkowita długość rury wynosi 12,00 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka rurki



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 1 z 1
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

 9 4,00 --  2 9,00 Otwór w zaślepce

 2 3,00 4,00  2 1,40 Kapilara
 1 3,00 4,00  1 0,80 Kapilara

 4 3,00 4,00  2 3,60 Kapilara
 5 3,00 4,00  2 5,00 Kapilara
 6 3,00 4,00  2 7,30 Kapilara
 7 3,00 4,00  2 8,30 Kapilara

 3 3,00 2,00  2 2,70 Kapilara

 8 3,00 2,00  2 8,90 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 8 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka rurki

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka rurki

Tadeusz
Text Box
4,00

Tadeusz
Text Box
4,00



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 1 z 1
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Projekt...\Zagroda Alberta PL.pl

 9 4,00 5,97 27,1% 23,0 0,11%

 2 3,00 1,91 8,7% 9,1 0,35%
 1 3,00 1,98 9,0% 5,0 0,33%

 4 3,00 1,87 8,5% 12,0 0,35%
 5 3,00 1,85 8,4% 14,3 0,36%
 6 3,00 1,83 8,3% 18,7 0,36%
 7 3,00 1,82 8,3% 21,0 0,36%

 3 3,00 2,44 11,1% 10,7 0,27%

 8 3,00 2,34 10,6% 22,6 0,28%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 68,0%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 100,0%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 22,0 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 22,0 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 25 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 8 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 12,00 m.
Całkowita długość rury wynosi 12,00 m.

Tadeusz
Text Box
Uwaga cały projekt i wyniki obliczeń dotyczą detektorów marki Stratos zakupionych w autoryzowanym kanale dystrybucji! Użycie niniejszego projektu dla systemu zakupionego z nieautoryzowanego źródła będzie złamaniem praw autorskich z wszystkimi konsekwencjami tego czynu. 

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla wszystkich ciągów rur
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

P:2

P:1

P:6
P:5

P:4

P:3

P:2

P:1

Symulacja czułości dla detektora Micra 100 w kompleksie
chat Kluki. Klasa czułości B - Promień detekcji 5m.
Ochrona strychu i pokoi kapilarami dyskretnymi o

długości rurki kapilarowej 4m i otworem w zatyczce.  

Kapilary zabezpieczajace strych i otwór w zatyczce
posiadają opis powyżej ikony. 

Charlotta Klick

E:13

H:1

H:3

H:2

H:4

H:5 H:7

H:6

H:8 H:9 H:10

H:11

H:12

E:13

H:1 H:2 H:3
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H:5 H:6

H:7

H:8 H:9 H:10

H:11

H:12

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
P-RurkaH-Otwór w rurce lub głowicy kapilaryE-Otwór w zatyczce rury

Tadeusz
Micra 100



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

P:6
P:5

P:4

P:3

P:2

P:1

Symulacja czułości dla detektora Micra 100 w kompleksie
chat Kluki. Klasa czułości B - Promień detekcji 5m.
Ochrona strychu i pokoi kapilarami dyskretnymi o

długości rurki kapilarowej 4m i otworem w zatyczce.  

Kapilary zabezpieczajace strych i otwór w zatyczce
posiadają opis powyżej ikony. 

Charlotta Klick

E:13

H:1

H:3

H:2

H:4

H:5 H:7

H:6

H:8 H:9 H:10

H:11

H:12

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



- czujka

- otwór w zaślepce

- otwór próbkowania

- kapilara Skala

- 0,20 metrów kwadratowych

Układ dla ciągu rur 2 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

P:2

P:1

E:13

H:1 H:2 H:3
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H:5 H:6

H:7
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Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl



Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

 6 5,00
 5 1,20
 4 4,00
 3 1,20
 2 4,20
 1 1,00

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 6.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 23 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 12.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 3.

Długość tego ciągu rur wynosi 16,60 m.
Całkowita długość rury wynosi 33,20 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

13 6,00 --  6 5,00 Otwór w zaślepce

 1 6,00 4,00  2 0,60 Kapilara

 3 6,00 4,00  2 2,20 Kapilara
 2 6,00 4,00  2 1,80 Kapilara

 4 6,00 4,00  2 3,60 Kapilara
 5 6,00 4,00  4 0,80 Kapilara

 7 6,00 4,00  4 2,60 Kapilara
 6 6,00 4,00  4 2,20 Kapilara

 8 6,00 4,00  6 0,60 Kapilara
 9 6,00 4,00  6 2,00 Kapilara
10 6,00 4,00  6 3,20 Kapilara
11 6,00 4,00  6 4,00 Kapilara
12 6,00 4,00  6 4,60 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 12 kapilar.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl

Tadeusz
Text Box
Nr odcinka



Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 1 z 2
C:\Users\Tadeusz\Desktop\Pulpit\Proje...\Charlotta Klick 2 PL.pl

13 6,00 4,44 24,2% 24,9 0,25%

 1 6,00 1,36 7,4% 4,2 0,81%

 3 6,00 1,31 7,1% 5,5 0,84%
 2 6,00 1,32 7,2% 5,1 0,83%

 4 6,00 1,26 6,9% 6,8 0,87%
 5 6,00 1,19 6,5% 9,5 0,93%

 7 6,00 1,14 6,2% 11,6 0,96%
 6 6,00 1,15 6,3% 11,1 0,95%

 8 6,00 1,08 5,9% 16,1 1,02%
 9 6,00 1,05 5,7% 18,3 1,05%
10 6,00 1,03 5,6% 20,5 1,07%
11 6,00 1,02 5,5% 22,2 1,08%
12 6,00 1,01 5,5% 23,7 1,09%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 67,0%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,8%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 18,4 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 36,7 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 12 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 16,60 m.
Całkowita długość rury wynosi 33,20 m.
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Przekrój rury Długość
m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram rurowania dla ciągu rur 2 z 2
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 2 13,00
 1 3,60

Będą wymagane odcinki rury o długościach standardowych w liczbie 6.
Będą wymagane zaciski do rur w liczbie 23 do zamocowania ciągu rur przy standardowym odstępie zacisków.

Ten ciąg rur ma zaślepki w liczbie 1.
Ten ciąg rur ma kapilary w liczbie 12.
Ten ciąg rur ma gniazda w liczbie 3.

Długość tego ciągu rur wynosi 16,60 m.
Całkowita długość rury wynosi 33,20 m.
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Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Długość
m

Przekrój rury Położenie Typ

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Harmonogram wiercenia dla ciągu rur 2 z 2
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13 6,00 --  2 13,00 Otwór w zaślepce

 1 6,00 4,00  2 0,60 Kapilara
 2 6,00 4,00  2 2,00 Kapilara
 3 6,00 4,00  2 3,40 Kapilara
 4 6,00 4,00  2 4,00 Kapilara
 5 6,00 4,00  2 5,00 Kapilara
 6 6,00 4,00  2 6,80 Kapilara
 7 6,00 4,00  2 7,40 Kapilara
 8 6,00 4,00  2 8,80 Kapilara
 9 6,00 4,00  2 10,20 Kapilara
10 6,00 4,00  2 11,60 Kapilara
11 6,00 4,00  2 12,20 Kapilara
12 6,00 4,00  2 12,80 Kapilara

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 12 kapilar.
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Numer otworu Rozmiar otworu
mm

Przepływ
l/min

Procent przepływu Czas przejścia
sekundy

Czułość otworu
% zac./m

Wszystkie rozmiary otworów podano w milimetrach

Wszystkie długości rur podano w metrach

Wyniki dla ciągu rur 2 z 2
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13 6,00 4,53 24,7% 22,8 0,24%

 1 6,00 1,33 7,3% 6,1 0,83%
 2 6,00 1,28 7,0% 7,2 0,86%
 3 6,00 1,23 6,7% 8,4 0,89%
 4 6,00 1,21 6,6% 9,0 0,91%
 5 6,00 1,18 6,5% 10,0 0,93%
 6 6,00 1,14 6,2% 12,1 0,97%
 7 6,00 1,12 6,1% 12,8 0,98%
 8 6,00 1,09 6,0% 14,8 1,01%
 9 6,00 1,07 5,8% 17,0 1,03%
10 6,00 1,04 5,7% 19,5 1,05%
11 6,00 1,04 5,7% 20,7 1,06%
12 6,00 1,03 5,6% 22,2 1,07%

Równowaga między otworami próbkowania wynosi 65,9%. Równowaga między rurami próbkującymi wynosi 99,8%.

Natężenie przepływu w tej rurze wynosi 18,3 l/min, gdy aspirator jest ustawiony na 1.
Całkowite natężenie przepływu wynosi 36,7 l/min.

Czułość czujki jest w opcjach obliczania otworów ustawiona na 0,03% zac./m.
Typ czujki to Stratos-Micra 100 detektor.

W tym ciągu rur jest 0 otworów z wyłączeniem otworu w zaślepce.
W tym ciągu rur jest 12 kapilar.

Długość tego ciągu rur wynosi 16,60 m.
Całkowita długość rury wynosi 33,20 m.

Tadeusz
Text Box
www.tadeuszmarkiewicz.waw.pl


