
 
 

 
1 OPIS TECHNICZNY – SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KD 
 
1.1 WYKAZ POLSKICH NORM 

 PN-E 08390-1:1996 – Systemy alarmowe. Terminologia, 
 PN-E 08390-3:1996 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania central, 
 PN-93/ E-08390/11 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia 

ogólne, 
 PN-93/ E-08390/14 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady 

stosowania, 
 PN-93/ E-08390/51 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne 

wymagania dotyczące systemów, 
 PN-93/ E-08390/52 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń, 
 PN-E 08390-3:1998 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania central, 
 PN-93/ E-08390/12 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – 

Parametry funkcjonalne i metody badań, 
 PN-93/E-08390/22 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Ogólne wymagania i badania czujek, 
 PN-93/E-08390/26 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. 

Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni, 
 PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność 

elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące 
odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych 
i osobistych, 

 PN-EN 55103-1:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 
Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania 
oświetleniem estradowym. Emisja, 

 PN-EN 55103-2:2001 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). 
Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania 
oświetleniem estradowym. Odporność, 

 PN-EN 60130-9:2002 (U) - Złącza dla częstotliwości poniżej 3 MHz. Część 9: 
Złącza okrągłe do urządzeń radiowych i przyłączanego sprzętu 
elektroakustycznego, 

 PN-EN 60268-3:2004 - Urządzenia systemów elektroakustycznych. Część 3: 
Wzmacniacze, 

 PN-EN 60268-4:2002 - Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Część 4: 
Mikrofony, 

 PN-EN 60268-5:1998 - Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki 
i zestawy głośnikowe, 

 PN-EN 60268-5:1998/A2:1999 - Urządzenia systemów elektroakustycznych. 
Głośniki i zestawy głośnikowe. (Zmiana A2), 

 PN-EN 61305-3:2001 - Urządzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego 
użytku o wysokiej wierności odtwarzania. Specyfikacja parametrów i metody ich 
pomiaru. Wzmacniacze, 

 PN-IEC 50(801):1998 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Akustyka i elektroakustyka. 
 
 
 



1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie systemu instalacji alarmowych zawiera: 

 Montaż elementów alarmowych (czujki, syreny , sterowniki itp.), 
 Montaż oprzewodowania dla w/w elementów, 
 Montaż centrali sterującej systemu , 
 Pomiary pętli sterujących oraz alarmowych 
 ,  

 
1.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora budynek należy wyposażyć w instalacje zabezpieczająco – 
ochronne. Do instalacji tych należy m.in. system sygnalizacji włamania oraz system 
monitoringu. Instalacja ochronna stosowana jest w celu pełnej kontroli nad dostępem 
do poszczególnych, wydzielonych stref budynku oraz w celu sygnalizacji próby włamania do 
pomieszczenia budynku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od użytkownika obiekt 
kontrolowany będzie przez 24h.  
Ściany budynku wykonane są w konstrukcji murowanej i żelbetowej natomiast dach 
w wykończeniu żelbetowym. W związku z budową przewiduje się zainstalowanie systemu 
włamania na całym obiekcie.  Obiekt wyposażony będzie w pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia socjalne i sanitarne.  
 

1.4 ANALIZA ZAGROŻENIOWA OBIEKTU 
Zagrożenia jakie mogą powstać na obiekcie to: 

 Próba wtargnięcia do obiektu poza godzinami urzędowania – WŁAMANIE, 
 Próba wtargnięcia do stref niedozwolonych dla osób postronnych – WŁAMANIE, 
 Próba kradzieży, 
 SABOTAŻ. 

Na włamanie narażone są pomieszczenia biurowe, biura na parterze, serwerownia . Sabotaż 
może być związany z urządzeniami technicznymi tj. serwery, UPS, urządzenia 
klimatyzacyjne. 
Drogi włamania mogą prowadzić przez drzwi zewnętrzne do obiektu oraz okna parteru. 
Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia budynek należy zaliczyć do kategorii Z3. Tej 
kategorii zagrożeń odpowiada klasa systemu alarmowego S3, co determinuje klasę 
urządzeń alarmowych jako C – profesjonalną. 
 
 

1.5 ZASADY OCHRONY OBIEKTU 
Zagrożenia jakie mogą powstać na obiekcie to: 

 Próba wtargnięcia do obiektu poza godzinami urzędowania, 
 Próba wtargnięcia do stref niedozwolonych dla osób postronnych, 
 Próba kradzieży. 

W budynku zaprojektowano system sygnalizacji włamania zintegrowany z kontrolą dostępu 
i systemem telewizji dozorowej. Połączenie centrali systemu zabezpieczeń z rejestratorami 
cyfrowymi umożliwi trwały zapis wszystkich zdarzeń (wejście, wyjście, alarm) na klatkach z 
obrazem z kamer. Umożliwi to łatwe wyszukiwanie zdarzeń zarejestrowanych przez kamery 
związanych z danym stanem systemu (rozbrojenie, wejście, alarm itd.).  
Systemem zabezpieczeń w budynku objęte zostały wybrane (zgodnie z wymaganiami 
Inwestora), pomieszczenia tj. serwerownie, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia parteru 
oraz pomieszczenia na wyższych kondygnacjach. Zgodnie z zaleceniami użytkownika 
kamery systemu zewnętrznego obserwować mają elewację zewnętrzną. 
Kontrolą dostępu objęto wybrane drzwi przejściowe w korytarzach komunikacyjnych. Dostęp 
do tych pomieszczeń będzie zależny od uprawnień zapisanych na karcie zbliżeniowej lub (w 
przypadku przejść wyposażonych w klawiaturę), od posiadanego hasła dostępu. Po zbliżeniu 
karty do czytnika system sprawdza uprawnienia do wejścia. Po poprawnej weryfikacji 
rozbraja sygnalizację włamania i zwalnia elektrozaczep. Dla właściwej pracy system należy 



wyposażyć w możliwość automatycznego zazbrajania po określonym czasie kiedy brak jest 
interwencji pracownika . Oznacza to załączanie systemu kiedy nie odnotuje się zbliżenia 
karty do czytnika. Eliminuje to możliwość nie załączenia systemu po wyjściu ostatniego 
pracownika. Ponadto należy bezwzględnie przeszkolić pracowników ochrony do właściwego 
działania i uruchamiania systemu podczas obchodu budynku. Pomieszczenia objęte 
systemem kontroli dostępu będą stanowiły odrębne strefy dozorowe systemu sygnalizacji 
włamania. 
Programując centralę systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu należy budynek 
podzielić na następujące strefy dozorowe: 

1. Pomieszczenia przeznaczone dla ochrony, 
2. Pozostałe pomieszczenia na parterze, 
3. Serwerownia, 
4. Pozostałe pomieszczenia na piętrze. 

System został zaprojektowany pod kątem podziału na ww. strefy. Na życzenie Inwestora 
można zastosować inny podział na strefy dozorowe. Podział taki należy zlecić firmie 
posiadającej odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia 
pracowników ochrony technicznej mienia oraz sprzęt serwisowy. 
W projekcie przewidziano sterowanie urządzeniami zabezpieczającymi. 
 

1.6 OPIS ZASTOSOWANEGO SYSTEMU SSW ORAZ KD 
 

2.4.1. OPIS FUNKCJONALNY INSTALACJI 
System zarządzania oparty na technologii Web integrujący funkcjonalność: 

 kontroli dostępu, 
 sygnalizacji włamania, 
 monitoringu video, 
 systemu komunikacji,  
 ochrony osób i mienia, 
 komunikacja: Ethernet TCP/IP. 

Projektuje się zastosowanie wspólnego, nadrzędnego systemu obsługi instalacji 
teletechnicznych związanych z zabezpieczeniem budynku, osób oraz mienia prywatnego. 
System oparto na jednostce nadrzędnej (serwerze) która, poprzez odpowiednie 
oprogramowanie będzie zarządzać zabezpieczeniami technicznymi budynku. System oparto 
na komunikacji TCP/IP poprzez sieć komputerową ułożoną wewnątrz budynku. Serwer 
zainstalowany zostanie w szafie serwerowej. Poprzez zainstalowanie rzutów poszczególnych 
poziomów budynku możliwe będzie kontrolowanie i bieżące nadzorowanie całości budynku.  

Wybrane wejścia do budynku należy objąć systemem domofonowym. Unifony montować 
na zewnątrz budynku bezpośrednio przy wejściu. Jednostki odbiorcze systemu 
domofonowego instalować w wybranych pomieszczeniach wskazanych na rzutach budynku. 

2.4.2. PODSTAWOWE DANE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 
1.6.1.1 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 

Cechy oraz parametry użytkowe jakie powinien spełniać system KD: 
 zapewnienie czasowego dostępu, 
 anti-passback – zwykły, czasowy, odwrócony, 
 realizacja funkcji śluzowości, 
 rejestracja obecności pracowników, 
 rejestracja obecności gości, karty oraz okienka log-on, 
 konfiguracja i podgląd zdarzeń przez przeglądarkę internetową, 
 kodowane połączenie między terminalem roboczym a serwerem przy wykorzystaniu 

protokołu SSL, 
 przynajmniej 5-ciu użytkowników pracujących jednocześnie w systemie, 
 dostęp dla 100 000 kart/użytkowników, 
 licencja dopuszczająca n-krotność 16 czytników, 



 moduł dystrybucji alarmów, pozwalający na przekazywanie różnych zdarzeń do 
różnych użytkowników, 

 interaktywne mapy/ikony na pakiecie wizualizacyjnym, 
 generator raportów pozwalający na tworzenie własnych raportów i ich odpowiednią 

dystrybucję, 
 współpraca z transakcjami video, 
 możliwość integracji z zewnętrznymi systemami dzięki sieci IP oraz opcją 

import/export XML, ODBC/JDBC, API, SKD. 
  

1.6.1.2 SERWER 
Podstawowe parametry techniczne: 
 centralna jednostka z oprogramowaniem i bazą danych, 
 konfiguracja, programowanie funkcjonalności systemu, 
 archiwizacja zdarzeń, 
 funkcje multi-user dla konfiguracji i raportowania, 
 procesor: 2GHz, dwurdzeniowy, 
 pamięć operacyjna: do 4 GB DIMM, Standardowo 1GB, 
 dysk twardy: 73 GB, 10 kRPM SATA, 
 wyjście video: 1x, 
 USB: 2x USB 2.0 przedni panel, 4x USB 2.0 z tyłu, 
 port szeregowy: 1x, 
 Ethernet: dwa zintegrowane porty 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, 
 zasilanie: 90–264 V AC (47–63 Hz), UL max. 5.13 A, 
 typowy pobór mocy: 230 W, 
 montaż: Rack 19", 
 wymiary (wys x szer x gł): 43mm x 425.5mm x 550 mm, 
 waga max: 13 kg,  
 temperatura pracy: 5 - 35°C,  
 wilgotność: 10-90% bez kondensacji. 

1.6.1.3 KONCENTRATOR 
Podstawowe parametry techniczne: 
 obudowa: aluminiowa, 
 wymiary (wys x szer x gł): 240mm x 120mm x 30mm, 
 montaż: szyna DIN 35 mm, 
 napięcie zasilania: 16,5 - 28 VDC, 
 okablowanie: UTP kat. 5, 
 pobór mocy: 3 W, 
 temperatura pracy: -20°C do +60°C, 
 wilgotność: 0 - 90% bez kondensacji, 
 czytniki kontroli dostępu: za pośrednictwem kontrolera Or1 lub Or2, 
 liczba wejść/wyjść: max 96 na iPU, 
 moduł I/O: 12 programowalnych I/O, 
 połączenia z Or1(2): 8 portów RJ45, profibus, max. 1200m, 
 serwer: jeden port RJ45, 
 PC: jeden port RJ45 do połączenia z komputerem RS232, 
 diagnostyka: sygnalizacja LED. 

1.6.1.4 KONTROLER CZYTNIKÓW 
Podstawowe parametry techniczne: 
 obsługiwane standardy: 

ISO 14443-A karta lub TAG, 
ISO 14443 card or Tag, 
ABA, Clock Data, Wiegand, 

 Okablowanie: UTP 4x2x0,5 kat 5, 



 Serwer łączyć przez patchcord do switcha w serwerowi, 
 Sterownik  do sieci IP, do tego switcha w którym pracuje serwer, 
 materiał: aluminium, 
 wymiary (wys x szer x gł): Or1-140mm x 90mm x 30mm; Or2 – 240mm x 90mm x 

30mm, 
 montaż: szyna DIN 35mm, 
 napięcie zasilające: 8-24 VDC, 
 pobór prądu:  

Or-1 -250 mA przy 12V; 130 mA przy 24V, 
Or-2 -500 mA przy 12V; 260 mA przy 24V, 

 temperatura pracy: -20°C do +60°C, 
 wilgotność: 0 - 90% bez kondensacji. 

1.6.1.5 CENTRALA ALARMOWA 
Podstawowe parametry techniczne: 
 wymiary (wys x szer x gł): 354mm x 400mm x 127mm,  
 napięcie zasilające: 230 VAC, 
 temperatura pracy: 0°C do +50°C, 
 wilgotność: do 90% bez kondensacji, 
 komunikacja: ISDN-D/B (AL2 / AL1), port Ethernet IP komunikator (AL/AL1), protokół 

SIA, dwie szyny M-Bus, 
 wejście na styk antysabotażowy, 
 wejścia: 8 wejść na płycie, obsługa do 8 manipulatorów, 128 linii i 16 grup, 
 wyjścia: 3 na płycie, 
 kod PIN: kody 4 lub 6 cyfrowe, możliwość korzystania z 256 PIN kodów, 
 bateria podtrzymania: 65 Ah. 

1.6.1.6 MANIPULATOR 
Podstawowe parametry techniczne: 
 wymiary (wys x szer x gł): 138mm x 138mm x 30mm, 
 materiał: tworzywo sztuczne, 
 klawiatura dotykowa, bez wypukłych elementów, brak przycisków, 
 napięcie: 13 VDC ± 10%, 
 temperatura: 0°C do +50°C, 
 wilgotność: do 90% bez kondensacji, 
 wejścia: 1x antysabotażowe, 
 komunikacja: protokół RS485, 
 inne: buczek, wyświetlacz LCD 2x18 znaków,   
 4-ro kolorowe podświetlenie LED. 

 
Jako przewód magistralny RS485 należy zastosować kabel UTP 4x2x0,5 kat 5. 

Przewodem magistralnym objąć wszystkie elementy sterujące zainstalowane w obiekcie 
(koncentratory, klawiatury). Podłączenie sygnalizatora wewnętrznego wykonać przewodem 
UTP 4x2x0,5 kat.5. Czytnik , zamek oraz czujka magnetyczna zasilane są poprzez kontroler 
przejścia. Do podłączenia czytników zbliżeniowych zaleca się użycie kabla LiYCY 
8x0,75mm2 
 
1.7 OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ 
Wybrane pomieszczenia i przejścia w budynku zostaną objęte systemem sygnalizacji 
i włamania oraz kontrolą dostępu. Dla prawidłowej pracy systemu przewidziano 
zastosowanie centrali sterującej (CSW). W pomieszczeniu dyżurnego zamontować komputer 
PC i centralę sygnalizacji włamania i kontroli dostępu (CSW). Kontrolery drzwi zainstalować 
w wybranych miejscach na terenie obiektu. Lokalizacja w/w urządzeń została wskazana na 
rzutach poszczególnych pomieszczeń. W szafie dystrybucyjnej zamontować rejestratory 



cyfrowe oraz serwer z oprogramowaniem wizualizacji stanów systemów alarmowych. 
W centrali zamontować: moduły drukarki i komputera, interfejsy TCP/IP oraz moduły 8 wyjść.  
Kontrolery i moduły należy połączyć ze sobą i centralą CSW kablami typu UTP 4x2x0,5 kat. 
5 w pętlę RS 485.  
W futrynach drzwi objętych kontrolą dostępu zamontować elektrozaczepy. Zastosować 
elektrozaczepy „bez prądu otwarte”. Elektrozaczepy połączyć z kontrolerami drzwi kablami 
typu YTKSY 2x2x0,5. Czytniki zbliżeniowe kart montować przy drzwiach na wysokości 
h=1,2m. Czytniki połączyć z kontrolerami drzwi kablami typu UTP 4x2x0,5 kat. 5. 
W korytarzach komunikacyjnych objętych kontrolą dostępu, przy drzwiach wyjściowych w 
miejscach określonych na rysunkach zamontować przyciski wyjścia. Przyciski montować na 
wysokości h=1,2m. Przyciski połączyć z czytnikami kart kablem YTKSYekw 2x2x0,5. Nad 
wybranymi drzwiami zamontować czujki magnetyczne. Czujki połączyć kablami typu 
YTKSYekw 2x2x0,5 z kontrolerami.  
W korytarzach komunikacyjnych oraz w wybranych pomieszczeniach  zamontować czujki 
ruchu. Czujki montować na wysokości h=2,4m. Czujki połączyć z kontrolerami  kablami typu 
UTP 4x2x0,5 kat 5.   
Na zewnątrz przy wyjściach z budynku na poziomie parteru na wysokości h=3,0m 
zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator wyposażyć w dodatkową 
osłonę zewnętrzną oraz akumulator. Sygnalizator połączyć z centralą CSW kablem typu 
YTKSYekw 3x2x0,8. Wewnątrz budynku przy pom. ochrony zainstalować sygnalizatory 
wewnętrzne. Sygnalizatory połączyć z centralą CSW kablem typu YTKSYekw 3x2x0,8.  
Windę osobową wyposażyć w moduł kontroli dostępu umożliwiający obsługę najwyższej 
kondygnacji dla wybranych , uprawnionych osób. 
Sposób ułożenia przewodów związanych z instalacją systemów: 
 koryta kablowe systemów teletechnicznych – w przestrzeni sufitu podwieszanego 

korytarzy komunikacyjnych, 
 rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitów podwieszanych – odcinki od koryt 

kablowych do miejsca montażu urządzeń. Rurki mocować przy pomocy opasek 
samozaciskowych do konstrukcji sufitu podwieszanego, 

 podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową – w przypadku urządzeń 
umieszczanych w ścianach betonowych, 

 rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach ścian działowych w zabudowie suchej 
kartonowo-gipsowej, wykorzystując technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej 
ścianek działowych. Nie należy wykonywać dodatkowych otworów w metalowej 
konstrukcji ścianek działowych. 

 


