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3. Opis techniczny 

3.1 Podstawa opracowania.  

- zlecenie inwestora,  
- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2020 poz. 
1608 

- Rozporządzenie MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dn. 2 

września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i 
innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 
1240) 

- PN-EN 60839-11-1:2014-01- Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -
- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące 
systemów i części składowych 

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

- PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
-- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni 

- PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu 
-- Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i 
mikrofalowych 

- norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
- inne przepisy obowiązujące w zakresie opracowania. 

3.2 Zakres opracowania.  
Projekt obejmuje: 

- instalację urządzeń  
- dobór urządzeń  
- rozmieszczenie urządzeń  

3.3 Charakterystyka budynku.  
 Budynek składa się z 2 części: starej i nowej, obie stanowią integralną całość.  Każda z 
nich posiada oddzielne wejście, przejście między nimi jest dostępne na pierwszej 
kondygnacji. Stara część posiada dodatkowe drzwi umiejscowione z tyłu budynku.  
 

 3.4     Zalecenia projektowe  
Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2014 poz. 1240 oraz wytycznymi Inwestora w po-

staci opisu przedmiotu zamówienia przewiduje się wymianę starego systemu alarmowego 
na nowe urządzenia wraz z jego gruntowną rozbudową. Wymianie podlegają wszystkie do-

tychczasowe urządzenia wraz z oprzewodowaniem (istnieje możliwość wykorzystania ist-
niejącego oprzewodowania w przypadku spełnienia założeń projektowych) oraz rozbudowa 
systemu o nowe urządzenia takie jak czujki wibracyjne, wybicia szyby, czy czujki dualne. 
Sercem systemu jest nowa centrala INTEGRA 256plus która zbudowana zostanie z seryjnej 



obudowy i umieszczona obok drzwi wejściowych budynku „A” w miejscu starej centrali.                
Z centrali wyprowadzone zostaną przewody do wszystkich czujek przewodowych, manipu-
latorów, sygnalizatora i kontrolerów systemu bezprzewodowego. Przewidziano zabezpie-

czenie obudowy centrali i szafy RACK akumulatora przed nieupoważnionym otwarciem 
przez założenie kontroli antysabotażowej – montaż kontraktonów, również szafy rack mo-

nitoringu /trzy otwieralne ściany, 3 kontraktony, jedna linia/.  
Oprzewodowanie umieszczone zostanie pod tynkiem, w skrajnych przypadkach gdy 

nie możliwości umieszczenia przewodów inaczej dopuszcza się ułożenie w listwie instala-
cyjnej. W obudowach znajdują się zasilacze dobrane do łącznej pracy urządzeń i akumula-
tora z zapasem 1 ampera oraz akumulatory pracujące w systemie drugim stopnia zabezpie-

czenia (zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2014 poz. 1240). Z opisu zamówienia wynika, że 
praca systemu oparta jest na centrali Integra 256 firmy Satel, dlatego też zaprojektowano 
pozostałe podzespoły tej samej firmy. 

3.5 Analiza zagrożeń 

a) drogi wtargnięcia 

Najbardziej prawdopodobne drogi włamania to: 
-okna 

- drzwi 

b) Czas odporności przegród budowlanych i mechanicznych 

- dla drzwi jest to czas kilkunastu minut 

- dla okien czas skraca się do paru minut. 
c) Stopień ryzyka zagrożenia włamaniowego 

Charakter eksponatów które mogą być przedmiotem włamania zaliczono do stopnia ry-

zyka jako średni. 
d) Przewidywany typ grupy przestępczej 

Z uwagi na przechowywane eksponaty przyjmuje się zagrożenie włamaniem przez grupę 
przestępczą mającą luźne związki organizacyjne (grupa amatorska) zazwyczaj nie noto-
wanych w kartotekach policyjnych. 

Nie wyklucza się działań zorganizowanych grup przestępczych notowanych w kartote-

kach policyjnych. 

e) Metody działania grupy przestępczej 
 Intruzi lub włamywacze będą posiadać ograniczoną znajomość o systemach alarmo-
wych, przewidywane narzędzia użyte do włamania można określić jako prymitywne, a 
ich metody należy przyjąć jako proste z małym prawdopodobieństwem wyłączenia sys-
temu alarmowego. 

 

3.6     Funkcje systemu alarmu  
- dozorowanie pomieszczeń przez pasywne czujki podczerwieni, 

- dozorowanie okien i drzwi wyjściowych poprzez kontaktrony, 

- archiwizacja zdarzeń alarmowych, systemowych oraz technicznych w pamięci centrali, 
- sygnalizacja włamania podczas czuwania systemu załączenie sygnalizatora, 

- wysłanie sygnałów alarmowych oraz technicznych do agencji ochrony.  

 



3.7 Instalacja Systemu Włamania i Napadu (SWiN) – urządzenia 

 

Podstawowymi elementami systemu SWiN są: 

a) Płyta centrali alarmowej – Integra 256plus 

 Ilość wejść na płycie głównej - 16  

 Ilość wyjść na płycie głównej - 16  

 Maksymalna ilość obsługiwanych wejść - 256  

 Maksymalna ilość obsługiwanych wejść - 256  

 Moduły rozszerzające – maks. 64 

 zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń 
Stopnia 3 (Grade 3) 

 port USB do programowania za pomocą PC 

 obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i 
kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 

 możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji 

b) Czujka dualna mikrofala +PIR - SLIM-DUAL-PRO 

Urządzenie wykrywające niebezpieczeństwo, cyfrowa pasywna czujka podczerwieni (PIR) i 
mikrofala (MW. Umieszczone zostaną na wys. ok. 30cm pod sufitem (2,4m nad podłogą). 
Należy je umieszczać tak, aby pole ich działania skierowane było na elementy chronione (okna, 
drzwi). Dostęp do nich powinien być utrudniony dla osób postronnych. 
 

 Podwójny tor detekcji ruchu: podczerwień + mikrofala 

 Zasięg: 20 x 24 m (90o) 

 2 tryby pracy: podstawowy / zaawansowany 

 Obsługa funkcji aktywnego antymaskingu IR 

 Cyfrowy algorytm detekcji i funkcja kompensacji temperatury 

 Zabezpieczenie sabotażowe przed otwarciem obudowy i oderwaniem  
od podłoża 

 Realizacja funkcji ochrony strefy podejścia 

 Wyjścia Alarmowe / sabotażowe / antymasking 

 Wykrywalna prędkość ruchu 0.2 - 3 m/s 

c) Czujka zbicia szyby - INDIGO 

Przeznaczona jest do wykrycia stłuczenia szyb reagująca na sygnał niskiej (uderzenie) i 
wysokiej (zbicie) częstotliwości. Czujnik /mikrofon/ analizuje falę dźwiękową w pierwszej 
fazie pod kątem uderzenia w szybę, następnie dźwięku tłuczonego szkła. Po wykryciu obu 
sygnałów uruchomiony zostaje alarm. W ten sposób  eliminowane są fałszywe alarmy jak 
przypadkowe uderzanie w szybę.  

 Zasięg: 6m 

 wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego  

 zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału 

 płynna regulacja czułości 



 funkcja autodiagnostyki 

 

d) Czujka wstrząsowa – XD-2 

Uniwersalna czujka przewodowa pracująca  jako czujka wstrząsowa. Chroniąca drzwi lub okna 
przed próbą siłowego wtargnięcia. Montowana na ramie okiennej lub drzwiowej.  

 Zasięg detekcji: 3m  

 Sygnalizacja alarmu: Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej 
 

e) Czujka wstrząsowa – bezprzewodowa /gabloty/ - AXD-200 

Urządzenie wielofunkcyjne działające w trybie czujki wstrząsowo-magnetycznej w ramach 

dwukierunkowego systemu bezprzewodowego. Łączy się zdalnie z kontrolerem systemu bez-
przewodowego w paśmie częstotliwości 868 MHz. 

 Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża 

 Czas pracy na baterii: 2 lata 

 Współpraca: ABAX/ABAX2 

 

f) Kontroler systemu bezprzewodowego – ACU-220 

Kontroler pracujący na  paśmie radiowym 868 MHz. Współpracujący z czujkami 
bezprzewodowymi /gabloty/ w systemie ABAX 2 w transmisji dwukierunkowej. Zasięg pracy  
kontrolera do 2000 m w terenie otwartym. 

 Współpraca: obsługa 48 urządzeń bezprzewodowych 

 współpraca z centralami INTEGRA 

 ochrona antysabotażowa 

 Podłączanie przez magistralę komunikacyjną  
 

g) Klawiatura do centrali alarmowej - INT-KLCD-BL, INT-KLCDS-BL 

  Urządzenia komunikujące się z centralą alarmową - manipulatory.  
Urządzenie umożliwiające komunikację z centralą alarmową. Umieszczone w miejscu wejścia 
do budynku przy drzwiach wejściowych. Przy jego pomocy możemy wydawać centrali różnego 
rodzaju polecenia: załączenie i wyłączenie czuwania, informacja o alarmach, awariach oraz 
innych zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy, przeprogramowanie centrali. Należy 
je zamontować na wysokości ok. 140cm od podłogi w miarę możliwości obok drzwi 
wejściowych do budynku. Projektuje się dwa rodzaje klawiatur: główną i dodatkową. 
Manipulatory umieszczone zostaną w obudowach klawiatur. 

 alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

 sygnalizacja utraty łączności z centralą 

 diody LED informujące o stanie systemu 

 

h) Sygnalizator zewnętrzny - SP-4002-BL 

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny z przetwornikiem dynamicznym oraz 
zabezpieczeniem antysabotażowym. Obudowa wykonana z wysokoudarowego poliwęglanu. 
Celem systemu alarmowego jest informowanie o wykryciu różnego rodzaju zagrożeń. 
Głównym zadaniem jest zasygnalizowanie o niepowołanym wtargnięciu na chroniony obszar.  



Wyposażony w akumulator wewnętrzny. 
 Natężenie dźwięku: 120dB 

 Ochrona antysabotażowa 

 Temperatura pracy od -35 do +55 st. C, 
 

3.6 Wykonanie instalacji  

Oprzewodowanie pomiędzy centralą a urządzeniami dozoru wykonane zostanie przewodem 
YTDY8x0,5 lub UTP4x2x0,5 /opis na schemacie/ układanym bezpośrednio pod tynkiem, w 
rurkach RL w przestrzeni konstrukcyjnej ścianek działowych, ewentualnie w korytkach 
kablowych teletechnicznych. Odległość od przewodów energetycznych powinna wynosić 
min. 20cm. Przewodów instalacji SWiN nie wolno mocować do linek nośnych opraw 
oświetleniowych i innych instalacji. Po wykonaniu całości robót należy sprawdzić ciągłość 
wszystkich obwodów. Przewody układać w systemie promieniowym tzn. jedno urządzenie 
na jednym obwodzie. Wszystkie przepusty przez ściany i stropy należy w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć i uszczelnić. Wszystkie połączenia oraz instalacje elementów systemu 
należy wykonać zgodnie z DTR producenta urządzeń.  

                           3.6  Dobór akumulatora 

Dobór akumulatora zasilania awaryjnego dotyczy urządzeń przez niego zasilanych tworzącymi 
system SWiN. Z uwagi na gabaryt akumulatora i zasilacza przyjęto oddzielną obudowę dla tych 
dwóch urządzeń. Przy obliczaniu pojemności i prądu ładowania przyjęto rezerwowe źródło 
zasilania zapewniające pracę dozorową systemu przez 60 godzin (grade 3).  
 

Obliczenia dotyczące doboru pojemności akumulatorów przedstawiono poniżej: 
 

OBUDOWA AKU I ZASILACZA –  

SZAFA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-12U/450 

element alarmowy Is(mA) Ia(mA) Ilość Is/1h Ia/1h 
Is/60h 

(mA) 

Ia/0,25h 

(mA) 

centrala alarmowa 320 320 1 320 320 19200 80 

Manipulator 100 100 2 200 200 12000 50 

moduł ETHM 80 80 1 80 80 4800 20 

czujka zb. szkła  13 13 11 143 143 8580 35,75 

sygn. zewn. 0 260 1 0 260 0 65 

kontroler bezp. 100 100 2 200 200 12000 50 

cz. wstrząsowa 13 13 3 39 39 2340 9,75 

czujka dualna 85 85 13 1105 1105 66300 276,25 

ekspander 80 80 4 320 320 19200 80 

cz. wstrząsowa 13 13 20 260 260 15600 65 

    
 suma 160020 421,25 

    RAZEM 160 Ah 

 

 



Minimalna pojemność akumulatora jest oblicza ze wzoru: 
Qmin=1,25*I*t 
Qmin=1,25*160Ah 

Qmin=200Ah 

Jako źródło zasilania rezerwowego należy wykorzystać akumulator 12V - 200Ah. 
(MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA DWIE JEDNOSTKI 12V - 100Ah) 
Zasilacz ładowania  - min. 10A  
 

a) Akumulator – 12V/200A 

Bezobsługowy kwasowo-ołowiowy z samoregulującymi jednostronnymi zaworami bezpie-

czeństwa. Wykonane są w technologii AGM pozwalająca na umożliwia montowanie akumu-
latorów w miejscach o naturalnej wentylacji grawitacyjnej. Dedykowany do urządzeń wyma-
gających podtrzymania napięcia podczas braku zasilania podstawowego. 

 Napięcie znamionowe – 12V 

 Pojemność znamionowa – 200Ah 

 Zalecany prąd ładowania – 20A 

 Akumulator bezobsługowy VRLA  
 

 

b) Zasilacz – 12V/20A/240W impulsowy 

Zasilacze modułowe jednowyjściowe: 
 napięcie wejściowe 85-264VA 

 wbudowana aktywna funkcja PFC 

 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe,  
przeciążeniowe, termiczne 

 chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza 

 wbudowany wentylator chłodzący  
 wbudowana funkcja włączania/wyłączania wentylatora  

 

c) Szafa RACK 19U wolnostojąca 

Szafa serwerowa o wysokości 19 [U] przeznaczona są do montażu dużych serwerów, 
macierzy dyskowych, urządzeń ochrony zasilania (w tym ciężkich baterii akumulatorów) 
oraz innego osprzętu RACK.  

 Wysokość – 19U 

 Wysokość zewn.– 960mm 

 Szerokość zewn. – 600mm 












