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1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.1 Ustawy i rozporządzenia 
 

Ustawy i rozporządzenia. 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami 

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

późniejszymi, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi 

zmianami, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, Dz.U.2010 

nr 114 poz. 760) 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 w sprawie 

zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 

ich zniszczeniem lub utratą. 

 
1.1 Normy i przepisy 
 

• PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

• PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; 

ze zmianą A1:2007 

• PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – 

Sygnalizatory akustyczne 

• PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 

• PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 

jonizacji; ze zmianą A2:2009 

• PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki 

punktowe; ze zmianą A1:2006 

• PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; 

ze zmianą A1:2006 
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• PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe 

działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

• PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze 

zmianą AC:2007 

• Wytyczne Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 

2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

• Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 

• Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej  

• Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji 

pożarowej w budynkach Muzeum Lubuskiego Zagrody Młyńskiej mieszczącej się w Bogdańcu przy 

ul. Leśnej 37. 

 

1.3 Zakres opracowania 

Przewiduje się całkowitą ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP). Ochroną 

objęte zostaną wszystkie pomieszczenia wraz z pomieszczeniami sanitarnymi. 

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe 

oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz 

uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych 

czujek dymu, charakteryzujących się  wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których 

pojawić się może widzialny dym. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe od TF2 do TF5. 

Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć. 

 

Funkcje realizowane przez system SSP:  

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP: 

o sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali, 

o uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie, 

o transmisja sygnałów do PSP. 
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Instalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę mikroprocesorową 

współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi. 

Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożaru powinien umożliwiać 

osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać 

następujące cechy funkcjonalne: 

o pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju 

elementu zainstalowanego w pętli dozorowej, 

o mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów, 

o mieć duży,  czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej 

stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń, 

o mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń, 

o umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i 

kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem p.poż, 

o umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych  z odgałęzieniami bocznymi 

dla czujek konwencjonalnych, 

o umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas 

lub na stałe, 

o współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego, 

o umożliwić połączenie kilku central w sieć tym samym zwiększając możliwości systemu, 

o  umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie 

odpowiedniego raportu, 

o umożliwić podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w 

formie graficznej na ekranie monitora. 

 

Organizacja alarmowania:  

W obiekcie przyjmuje się organizację ogólną dwustopniową alarmowania. 

Dla pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące fałszywe alarmy (np. duże 

zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano możliwość połączenia czujek w jedną 

strefę dozorową i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub 

wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne mylne zadziałania czujek. 

Zakłada się całodobową obsługę obiektu. 

Czasy opóźnień T1, T2, T3 należy uzgodnić z Inwestorem i ustawić tak, aby były możliwie 

najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów: 
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T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali, 

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego, 

T3 = 3 min 30 s czas opóźnień uruchomienia pożarowych urządzeń alarmowych . 

 

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji 

pożarowej, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref 

nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem i następnie zabezpieczyć je 

bezwzględnie odpowiednimi detektorami.  

 

1.4 Założenia do scenariusza pożarowego: 

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania 

jednej z czujek pożarowych.  

ALARM I STOPNIA: 

o Przeszkolony personel (obsługa) powinna zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia 

alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na 

zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund. W 

przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w 

przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II 

przez wciśnięcie przycisku ROP. 

 

ALARM II STOPNIA: 

 Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku: 

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej, 

o wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP, 

o zadziałania dwóch lub więcej detektorów, 

o przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących. 

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w 

strefie. 

 

1.5 Lokalizacja centrali:  

Montaż centrali przewidziano w biurze na piętrze w budynku Młyna. Bezpieczeństwo centrali 

zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami dymu i przyciskiem ROP.  

W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali. 
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W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie dwóch linii 

dozorowych typu A / B centrali, na których zainstalowane będą adresowalne czujki, ręczne 

ostrzegacze pożarowe, liniowe moduły kontrolno-sterujące przeznaczone do uruchamiania, 

sterowania urządzeniami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz do monitorowania urządzeń 

związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. 

 

Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach: 

o optycznych czujkach dymu, 

o wielostanowych czujkach dymu i ciepła, 

o adresowalnych, ręcznych ostrzegaczach pożarowych, 

o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych, 

o adresowalnych modułach wejść / wyjść. 

 

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, 

które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP. 

 

1.6 Zasilanie systemu 

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika 

przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń.  Na 

wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w 

postaci akumulatorów o pojemności 28 Ah.  

 

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie 

instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do 

zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min. 

 

Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane służbie serwisowej przez nadzór nad instalacją, a 

w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, 

minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być zmniejszona do 

wartości odpowiadającej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten można dalej 

skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby 

serwisowe i awaryjny zespół prądotwórczy lub zapasowa bateria rezerwowa. 
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Po obliczeniu minimalnej pojemności baterii zasilania rezerwowego należy sprawdzić, czy 

urządzenie ładujące gwarantuje ponowne naładowanie baterii rozładowanej do jej końcowego 

napięcia rozładowania do co najmniej 80% jej pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do 

jej pojemności znamionowej w ciągu następnych 48 godzin. 

 

Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii, niebędących elementem 

sytemu sygnalizacji pożaru. 

 

 

2. BILANS ENERGERTYCZNY 
 

 

LP Urządzenie Ilość 

Pobór 
prądu w 
czasie 

czuwania 
(mA) 

Pobór prądu 
w czasie 
czuwania 

łącznie (mA) 

Pobór prądu 
w czasie 

alarmowania 
(mA) 

Pobór Prądu 
w czasie 

alarmowania 
łącznie (mA) 

1 Czujka optyczna DUR-4043 25 0,15 3,75 0,15 3,75 

2 Czujka wielosensowa DOT-4046 39 0,15 5,85 0,15 5,85 

3 Centrala alarmowa POLON4200 1 270 270 350 350 

4 
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-
4001M  9 0,14 1,26 0,14 1,26 

5 
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-
4001MH 3 0,14 0,42 0,14 0,42 

4 Sygnalizator SAL-4001 12 0,6 7,2 10 120 

5 Sygnalizator zewnętrzny SAOZ-Pk 1 0 0 450 450 

Pobór prądu w czasie czuwania systemu 
łącznie (mA) 

288,48 
Pobór Prądu w czasie alarmowania 

systemu  łącznie (mA) 
931,28 

Pobór prądu w czasie czuwania systemu 
łącznie (A) 

0,3 
Pobór Prądu w czasie alarmowania 

systemu łącznie (A)  
0,93 

 
 

Centrala sygnalizacji pożaru (napięcie zasilania 24V ).  

 

- Całkowity pobór prądu przez system w stanie czuwania 300 mA (max.) 

- Całkowity pobór prądu w stanie alarmu 930 mA (max.)  

- Czas dozoru td = 72h 

- Czas alarmowania ta = 0,5h  

- Sprawność akumulatora n = 0,8 
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          (td x 0,3A) + ( ta x 0,9A )  

Q = ----------------------------------------------- 

                                             n        

 

  

 (72 x 0,3A ) + ( 0,5 x 0,9A) 21,60 + 0,45  

 Q =   ----------------------------------------------------------- 

    0,8 

 

 Q = 27,57 Ah  

 

 - Wymagalna pojemność akumulatora Q = 28 Ah  

 

- W systemie należy zastosować 2 akumulatory 28Ah / 12Ah : 

 

2.1 Instalacje 

Linie dozorowe należy wykonać  telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i 

uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowań w systemach 

przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do 

instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporności 

ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi o czasie opóźnienia 

powyżej 1 min). Dopuszcza się też stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05. Linie dozorowe między 

budynkami należy wykonać telekomunikacyjnym kablem miejscowy z wiązkami parowymi, o 

izolacji z polietylenu piankowego z cienką warstwą polietylenu jednolitego w powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową wypełniony żelem typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm 

obustronnie zakończonym w każdym z budynków puszkami instalacyjnymi połączeniowymi z 

kostki ceramicznymi. 

 

2.2 Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. 

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 

o czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w 

dokumentacji, 
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o  odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od ścian, przewodów 

energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych, 

o czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca 

zadziałanie, 

o w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały 

wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania 

czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

o odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i 

wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji, 

o sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny 

być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki, 

o czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz 

zapylenie, 

o dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej 

odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne, 

o w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w 

stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną 

zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego 

pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 

5 m dla czujek ciepła, 

o dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie 

zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej, 

o ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m do 1,6 

m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, 

o przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych 

instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów 

kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni, 

o łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach 

modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez 

ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych, 

o ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych punktach 

montażowych (np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych 

należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii dozorowej, 

które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu, 
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o przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy prowadzić w bruzdach wykutych w 

ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

o przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras 

kablowych innych instalacji, 

o wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z 

wymaganą klasą PH. 

    

3. OPIS PROJEKTU 
 

3.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu 

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) wykonano zgodnie z założeniami zawartymi w 

projekcie przetargowym. Wykonana instalacja oparta będzie na urządzeniach systemu sygnalizacji 

pożarowej POLON 4000 produkcji POLON-ALFA. 

 

Zaprojektowano adresowalne pętle dozorowe nadzorowane przez centralę sygnalizacji pożarowej 

Polon 4200. 

 

Funkcję detekcji pożaru zrealizowano poprzez zastosowanie pożarowych czujek dymu 

wielosensorowych czujek dymu i ciepła oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Funkcje 

sterownicze zrealizowano za pośrednictwem elementów kontrolno-sterujących i/lub 

uniwersalnych central sterujących instalowanych na pętlach dozorowych. Wszystkie elementy 

adresowalne pętlowe wyposażone są w izolatory zwarć, zabezpieczające system przed 

uszkodzeniem, oraz automatyczną adresację z poziomu centrali. 

 

3.2 Elementy wchodzące w skład systemu 

Centrale: 

POLON 4200 – centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do stosowania w średniej wielkości 

budynkach wymagających do ok. 200 czujek i ręcznych ostrzegaczy, z uruchamianiem elementów 

automatyki pożarowej. 

Czujki: 

DOR-4043  – optyczna czujka dymu, 

DOT-4046 – wielosensorowa czujka dymu i ciepła, 
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Ręczne ostrzegacze pożarowe: 

ROP-4001M – ręczny ostrzegacz pożarowy do zastosowań wewnątrz budynków, 

ROP-4001MH – ręczny ostrzegacz pożarowy do zastosowań na zewnątrz budynków 

 

Sygnalizatory adresowalne: 

SAL-4001 – adresowalny sygnalizator akustyczny, 

Sygnalizatory konwencjonalne: 

SAOZ-Pk – konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny tonowy. 

 

4. OPIS DOBRANYCH URZĄDZEŃ 
 

4.1 Centrale pożarowe: 

 

POLON 4200 - centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do : 

o sygnalizowania o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe 

(automatyczne i ręczne), 

o wskazania miejsca zagrożonego pożarem, wysterowania przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających, 

o przekazania informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP. 

 

Przystosowana jest do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu, w zakresie temperatur 

od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 80 % przy + 40 °C. 

 

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na ścianie przy pomocy 

specjalnej ramy. Drzwi szafki, będące jednocześnie płytą czołową centrali, są zamykane na zamek 

bębenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone są wszystkie elementy sygnalizacyjne i 

manipulacyjne. Wewnątrz centrali na dnie po lewej stronie można umieścić parę akumulatorów 12 

V o pojemności 17 Ah. Opcjonalnie może być wyposażona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach 

pozwalających na umieszczenie 2 szt. akumulatorów 12 V o pojemności do 38 Ah. Wyposażona jest 
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w 4 pętle adresowalne z możliwością zainstalowania do 64 elementów adresowalnych w każdej 

pętli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrów 

rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. W centrali można utworzyć programowo do 

256 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, 

składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się 

na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Dla 

każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania 

umożliwiających: 

o alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe, 

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe, 

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe, 

o alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe, 

o alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe, 

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne, 

o alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową, 

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”. 

 

Centrala posiada: 

o 4 poziomy dostępu obsługi, 

o możliwość przywracania fabrycznych haseł dostępu bez użycia dodatkowych urządzeń, 

zabezpieczeń lub innych haseł, 

o pamięć wewnętrzną o pojemności do 2000 zdarzeń i 9999 alarmów, 

o możliwość podłączenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000. 

o możliwość podłączenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na 

ekranie komputera poprzez protokół PMC-4000 / ModBUB RTU przy pomocy 

odpowiedniego oprogramowania. 

 

Wyposażenie centrali: 

o 8 nadzorowanych przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi 1A / 30V, 

o 1 nadzorowana linia sygnałowa 0,5 A / 24 V, 

o 1 nadzorowana linii sygnałowa 0,1 A / 24 V, 

o 2 nadzorowane linie kontrolne, 

o 2 porty szeregowe (RS232, RS485), 

o 1 port USB do konfiguracji systemu, 
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o 1 port PS/2 do podłączenia klawiatury lub czytnika kodów kreskowych, 

o wbudowana drukarka termiczna. 

 

4.2 Czujki: 

 

o DOR-4043 – optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, 

towarzyszącego powstawaniu większości pożarów, umożliwia wykrycie pożaru w jego 

początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed 

wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje się 

znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej, ma dużą 

czułość na dym widzialny. Może pracować w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych 

central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4200. Czujka wyposażona jest w 

wewnętrzny izolator zwarć. Instalowana jest w gnieździe G-40. Wykrywa pożary testowe od 

TF2 do TF5. 

 

o DOT-4046 – wielosensorowa czujka dymu i ciepła, przeznaczona do wykrywania początkowego 

stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. 

Charakteryzuje się znaczną odpornością na ruch powietrza i na zmiany ciśnienia. Może pracować 

w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu 

POLON 4000. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć. Instalowana jest w 

gnieździe G-40. Wykrywa pożary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. 
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4.3 Ręczne ostrzegacze pożarowe: 

 

o ROP-4001M – ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych 

pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Jest 

przeznaczony do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne 

uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany 

jest do instalowania wewnątrz obiektów, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotności 

względnej do 95 % przy 40°C, szczelność obudowy IP 30. 

 

o  ROP-4001MH – ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych 

pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Jest 

przeznaczony do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne 

uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, ostrzegacz o 

podwyższonej szczelności przewidziany jest do instalowania na zewnątrz obiektów, 

temperatura pracy -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C, szczelność 

obudowy IP 55. 

4.4 Sygnalizatory adresowalne: 

 

• SAL-4001 – adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnątrz 

pomieszczeń, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji 
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pożarowej systemu POLON 4000. Sygnalizator akustyczny może być zasilany czterema 

sposobami: 

o zasilanie wyłącznie z linii dozorowej,  

o zasilanie dodatkową baterią, 

o zasilanie z zewnętrznego zasilacza 24 V, 

o zasilanie ze wszystkich źródeł jednocześnie. 

Wybrany sposób zasilania ma wpływ na to, które źródła zasilania mają być kontrolowane, 

W zależności od sposobu zasilania zmienia się poziom dźwięku emitowany przez 

sygnalizator od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu 

bateryjnym, do 100 dB przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na 

ścianie lub suficie za pomocą gniazda G-40S. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator 

zwarć. Temperatura pracy -10°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C. 

 

4.5 Sygnalizatory konwencjonalne: 

Sygnalizacja alarmu pożarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorów 

akustyczno-optycznych, montowanych bezpośrednio w linii lub za pośrednictwem puszek 

pożarowych typu PIP-3A z odpowiednim bezpiecznikiem. 

 

 

SAOZ-Pk– konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny tonowy SAOZ-Pk przeznaczony jest 

do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak 

i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator składa się z obudowy wykonanej z 

tworzywa sztucznego, układu elektronicznego oraz lampy, w której umieszczony jest palnik 

ksenonowy. Jako źródło dźwięku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator 

generuje jednocześnie sygnał akustyczny wraz z sygnałem optycznym. Przewody zasilające 
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podłącza się zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. W korpusie 

sygnalizatora umieszczone jest złącze zasilające oraz czteropozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą 

którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wzoru dźwięku (1 

z 4) oraz zmniejszenie głośności sygnalizatora o około 10dB (zmiana skokowa). 

 

5. ODBIÓR PRAC (Dodatkowy) 

 

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać: 

o dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z 

naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa, 

o ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane 

urządzenia lub certyfikaty, 

o protokoły z pomiarów. 

oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu. 

Uruchamiający powinien sprawdzić czy: 

o sposób wykonania instalacji jest zadawalający, 

o metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją, 

o wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne, 

o informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte w 

dokumentacji, 

o wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe, 

o wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie. 

 

6. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA (Dodatkowy) 

 

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej 

należy umieścić: 

o instrukcję obsługi centrali, 

o instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia, 

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń, 

o książkę przeglądów okresowych, 

o wykaz osób powiadamianych. 
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Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób 

zajmujących się systemem SAP. 

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji, 

wymóg taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.  

 

 

7. KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU (Dodatkowy) 

 

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono warunki 

eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac 

konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.  

 

Obsługa codzienna: 

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 

o czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od 

stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została 

zawiadomiona firma prowadząca konserwację, 

o czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie 

działania, 

o czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została przywrócona 

do stanu dozorowania. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 

usunięta. 

 

Obsługa miesięczna: 

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby: 

o zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające, 

o przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który 

powinien spełniać oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupełniono, 

o przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został 

odnotowany. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 

usunięta. 
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Obsługa kwartalna: 

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby 

specjalista: 

o sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić 

do prawidłowej pracy instalacji, 

o spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 

w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo 

odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia 

wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, 

o sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje 

prawidłowo, 

o w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do 

zdalnego centrum stałej obserwacji, 

o przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub 

producenta, 

o dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

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

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 

usunięta. 

 

Obsługa roczna: 

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 

o przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

o sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta 

(chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie 

kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),  

o sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji 

pomocniczych, 

o sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, 

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, 

o dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy 
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pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich 

kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

o sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 

usunięta. 

 

Dokumentacja: 

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie 

próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół 

stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach 

została powiadomiona osoba odpowiedzialna. 

 

 

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I 

SYGNALIZACJI POŻARU NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA 

OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH 

PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH! 

 
 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU 
 

L.p. 
Nazwa 

/Producent/ 
Opis  Ilość [szt.] 

1 POLON-ALFA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU POLON 4200 1 

2 POLON-ALFA CZUJKA DYMU DOR-4043 25 

3 POLON-ALFA WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA DOT-4046 39 

4 POLON-ALFA RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP-4001M 9 

5 POLON-ALFA ZEWNĘTRZNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP-4001MH 3 

6 POLON-ALFA ADRESOWALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL-4001 12 

7 
W-2 

KONWENCJONALNY ZEWNĘTRZY SYGNALIZATOR OPTYCZNO – 
AKUSTYCZNY TONOWY 

3 

8 W-2 PUSZKA INSTALACYJNA PIP-3A 3 

9 BITNER  PRZEWÓD SYGNALOWY YnTKSYekw 1X2X0,8mm WG OBMIARU 

10 BITNER PRZEWÓD OGNIOODPORNY HDGs 2X1mm WG OBMIARU 

11 BITNER PRZEWÓD OGNIOODPORNY HDGs 3X1,5mm WG BMIARU 
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9. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr rysunku Opis 

1 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- BUDYNEK MŁYNA PARTER 

2 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- BUDYNEK MŁYNA PIWNICE 

3 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- BUDYNEK MŁYNA PODDASZE 

4 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- WOZOWNIA PARTER 

5 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- WOZOWNIA PODDASZE 

6 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 

-KUŹNIA RZUT PRZYZIEMIA 

7 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 

- SCHEMAT BLOKOWY 

8 / SSP 
PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU SSP 
- OKABLOWANIE ZEWNĘTRZNE 
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10. RYSUNKI 

 

 
 



Centrala sygnalizacji pożarowej
POLON 4200

KOMPATYBILNOŚĆ
Centrala  sygnalizacji  pożarowej  POLON 4200 jest  urządzeniem integrującym wszystkie  elementy  pracujące  w adresowalnym
systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.

Centrala  koordynuje  pracę urządzeń w systemie oraz  podejmuje  decyzję  o  zainicjowaniu  alarmu pożarowego,  wysterowaniu
urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np.
hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp.

Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 - bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego - lub z taką
możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

Napięcie zasilania: podstawowe sieć 50Hz, 230V +10% - 15%

Napięcie zasilania: rezerwowe 24V od 17Ah do 38Ah HP7-12 KOBE

Maks. pobór prądu podczas dozorowania 0.4A

Maks. pobór prądu z sieci 0.8A

Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300nF

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy liniowe 50mA (20mA)

Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewnętrznych 0.1A

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych

wielostanowe czujki szeregu 4043, 4046;
ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H, ROP-4001M, ROP-4001MH;
adaptery ADC-4001M, ADC-4001;
sygnalizatory akustyczne SAL-4001; elementy kontrolno-sterujące EKS-4001;
wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001;
wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001

Bezpotencjałowe nadzorowane wyjście przekaźnikowe obciążalność prądowa 1A/24V

Liczba linii adresowalnych 4

Liczba wariantów alarmowania 14

Linie sygnałowe (potencjałowe) 2

Liczba czujek na linii 64

Obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych 500mA/24V

Pobór prądu z linii dozorowej przez adapter ADC-4001M 0.5, 1.33, 2.2, 2.5, 6.8, 16mA (w zależności od trybu pracy)

Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy typu czujki, ręczne ostrzegawcze, sygnalizator, elementy EKS,
EWS, EWK-4001 od 130uA do 170uA (w zależności od typu elementu)

Programowane wyjścia 8 przekaźników o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1A/24V; 1 linia sygnałowa o obciążalności
0.5A/24V; 1 linia sygnałowa o obciążalności 0.1A/24V;

Programowane wejścia 2 linie kontrolne

Rezystancja przewodów linii dozorowych 2x100Ohm

Układ pracy linii dozorowej pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia, promieniowy

Współpraca z urządzeniami klawiatura komputerowa, komputer, system monitoringu cyfrowego, terminale sygnalizacji równoległej
TSR-4000

Zakresy programowania czasów
oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0-10min;
rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0-10min;
opóźnienia wysterowania wyjść alarm. 0-10min;

Liczba linii dozorowych 4

Maksymalna liczba czujek punktowych na linii 64

Maksymalna liczba czujek liniowych na linii 64

Maksymalna liczba ROP na linii 64

Liczba wyjść przekaźnikowych alarmu ogólnego 1 przełączny

Liczba adresów na linii dozorowej 64

Liczba stref dozorowych 256

Klasa szczelności IP 30

Temperatura pracy od -5°C do 40°C

Wymiary (mm) 483x393x190

Masa bez akumulatora ok. 11kg



28

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przezna-
czona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w 
początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze 
się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego 
płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury.
Czujka DOR-4043 jest czujką analogową, z automatyczną 
kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy po-
stępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmia-
nach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. 
Czujki DOR-4043 mogą pracować wyłącznie na liniach/pę-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej POLON 
4100 i POLON 4200.

Czujka DOR-4043 typu rozproszeniowego, działa na zasa-
dzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząst-
ki aero-zolu (dymu), które dostały się do optycznej komory 
pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło 
zewnętrzne. Znajdująca się w komorze pomiarowej fotodioda 
nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego 
przez diodę elektroluminescencyjną nadawczą dopóty, dopó-
ki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające promie-
niowanie w kierunku fotodiody odbiorczej.
Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą 
czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, 
a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensa-cji 
pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autoko-
rekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu ser-
wisowego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania 
pożaru. 
Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania 
pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może 
być przyczyną fałszywego alarmowania zabrudzonej czujki.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybko-
ścią, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych fałszywych alarmów. 
Czujki wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, 
kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodat-
kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane 
z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie 
izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; sta-

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania ≤ 150 µA
Liczba programowanych progów czułości 3
Wykrywane pożary testowe:  od TF2 do TF5
Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy od -25oC do +55oC
Wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg

ADRESOWALNA, 
WIELOSTANOWA 
OPTYCZNA CZUJKA 
DYMU DOR-4043

Przeznaczenie

Zasada działania

Dane techniczne

ny uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora 
zwarć – żółtymi rozbłyskami tej diody.
Czujki DOR-4043 mają regulowaną z poziomu centrali czułość 
według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżo-
na. Taka możliwość pozwala na dowolne, indywidualne dosto-
sowanie zdolności wykrywczych czujek do konkretnych zasto-
sowań i wymogów otoczenia.
Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali 
- kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. 
Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.
Instalowane są w nieadresowalnym gnieździe G-40.
Dodatkową sygnalizację optyczną czujki lub grupy czujek moż-
na uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-31.
Czujki DOR-4043 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7.



Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 
jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu tempera-
tury, towarzyszących powstawaniu pożaru we wczesnym sta-
dium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła, 
pozwalają na  stosowanie  czujki  w  pomieszczeniach,  gdzie 
w przypadku powstania pożaru może pojawić się widzialny 
dym lub następować wzrost temperatury albo oba czynniki 
jednocześnie.
Czujka DOT-4046 jest czujką analogową, z automatyczną 
kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy po- 
stępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmia- 
nach ciśnienia, jak również kondensacji pary wodnej.
Czujki DOT-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pę-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemów 
POLON 4000 i POLON 6000.
 

Czujka DOT-4046 ma wbudowane dwa sensory: dymu i cie-
pła. Sensor dymu typu rozproszeniowego, działa na zasadzie 
po- miaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aero-
zolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiaro-
wej, do której normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. 
Znajdująca się w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera 
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diodę 
elektroluminescencyjną nadawczą dopóty, dopóki do komory 
nie wnikną cząstki dymu rozpraszające promieniowanie w kie- 
runku fotodiody odbiorczej. Sensor ciepła reaguje na wzrost 
temperatury występujący podczas pożaru. Można go progra- 
mować na działanie zgodne z klasą A1R lub BR wg polskiej nor- 
my PN-EN 54-5.
Informacje z obu sensorów podlegają zaawansowanej anali- 
zie sygnałowej przez odpowiednio oprogramowany procesor, 
który ocenia stan zagrożenia pożarowego.
Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą 
czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej,
a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji 
pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autoko- 
rekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu tech- 
nicznego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania 
pożaru.
Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania 
pełnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może 
być przyczyną fałszywego alarmowania zabrudzonej czujki.

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania < 150 µA 
Liczba podstawowych trybów pracy  4
Liczba możliwych trybów pracy  9
Programowanie adresu  z centrali 
Wykrywane pożary testowe:                  od TF1 do TF9
Zakres temperatur pracy (zależnie od trybu pracy):

od  -25°C  do  +50°C
lub  od  -25°C  do  +65°C

Wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 71 mm 
Masa  0,2 kg

WIELODETEKTOROWA 
CZUJKA DYMU I CIEPŁA 
DOT-4046

Przeznaczenie

Zasada działania

Dane techniczne

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo- 
wanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybko- 
ścią, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli- 
minowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą 
pracować, po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego 
trybu pracy, w wielu wariantach działania: czterech podsta-
wowych, dwóch specjalnych (przeznaczonych do ich zastoso-
wania w garażach – tryby 8 i 9) oraz trzech umożliwiających 
diagnostykę czujki.  
Czujki wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, 
kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodat- 
kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany związane 
z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie 
izolatora zwarć. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer- 
wonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej; stany 
uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć
– żółtymi rozbłyskami tej diody.
Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali
- kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci. Czuj-
ki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.
Instalowane są w nieadresowalnym gnieździe G-40. Dodatko-
wą sygnalizację optyczną czujki lub grupy czujek moż- na uzy-
skać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-31.
Czujki  DOT-4046  spełniają  wymagania  norm  PN-EN  54-7 i 
PN-EN 54-5.
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Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH 
są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do 
współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, 
która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. 
Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pę-
tlach dozorowych central interaktywnego systemów sygnali-
zacji pożarowej POLON 4000 i POLON 6000. 
Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu we-
wnątrz obiektów natomiast ROP-4001MH – na zewnątrz 
obiektów.

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH 
mają obudowę wykonaną z czerwonego tworzywa. Wyposa-
żone są w przeźroczystą szybkę wykonaną z niełamiącego się 
tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przed przypadkowym 
uruchomieniem ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa 
się poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku 
pożaru. Za pomocą specjalnego kluczyka możliwe jest przy-
wrócenie ostrzegacza do stanu dozorowania. Ostrzegacz ROP
-4001MH ma dodatkowe uszczelnienie wewnątrz obudowy, 
chroniące układy elektroniczne przed wpływem warunków 
atmosferycznych.

Ręczne ostrzegacze są przeznaczone do montażu wtynkowe-
go, a za pomocą specjalnej ramki maskującej RM-60-R, do 
montażu natynkowego.

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH 
działają (przełączają styki) po uderzeniu w szybkę zabezpie-
czającą i wciśnięciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Ręczne 
ostrzegacze są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. 
Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi 
rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza 
zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Układ elektroniczny 
ostrzegacza kontroluje rezystancję styku mikroprzełącznika; 
w przypadku pogorszenia się jego parametrów do centrali 
jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie 
dzieje się w przypadku zadziałania izolatora zwarć i uszkodzenia 
pamięci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza. 
Te zdarzenia, jako stany nieprawidłowe, są sygnalizowane przez 
ostrzegacz żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej i wywołują 
odpowiednią sygnalizację uszkodzenia w centrali.
Kodowanie adresu ręcznego ostrzegacza odbywa się auto-
matycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego 
nieulotnej pamięci.

Napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V
Pobór prądu w stanie dozorowania < 140 µA
Kodowanie adresu automatycznie z centrali
Średnica żył przewodów 0,8 - 1,2 mm
Zapas przewodu do dołączenia  15 cm
Otwór do montażu wtynkowego Ø 80 x 22 mm(min)
Szczelność obudowy:
ROP-4001M IP 30
ROP-4001MH IP 55
Zakres temperatur pracy:
ROP-4001M od -25 oC do +55 oC
ROP-4001MH od -40 oC do +70 oC
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa:
ROP-4001M 0,22 kg
ROP-4001MH 0,26 kg

RĘCZNE OSTRZEGACZE 
POŻAROWE 
ROP-4001M i ROP-4001MH 
(adresowalne) 

Przeznaczenie

Budowa

Uwaga

Zasada działania

Dane techniczne
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Adresowalny sygnalizator
akustyczny
SAL-4001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożarów sposób tonowy. Mogą
pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 6000 i POLON
4000. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu
pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali.

Opis konstrukcji

Układy elektroniczne sygnalizatora  z  przetwornikiem piezoelektrycznym zostały  umieszczone w obudowie zbliżonej  do czujki
szeregu 40. W obudowie jest miejsce do umieszczenia baterii 9 V 6F22. Do mocowania sygnalizatora na suficie lub ścianie należy
wykorzystać gniazdo G-40 wykonane z uniepalnionego tworzywa, dostarczane w komplecie z sygnalizatorem. W gnieździe znajduje
się łączówka, z bezśrubowymi zaciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączówka ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone
„+” i „-” jako wejście i wyjście linii dozorowej i dwa zaciski do dołączenia zewnętrznego zasilacza 24 V.

Typ tonowy, akustyczny, niskoprądowy

Montaż wewnętrzny

Odmiana adresowalny

Napięcie zasilania 16VDC - 32.0VDC

Napięcie pracy z linii dozorowej 16.5VDC - 24.6VDC

Napięcie pracy zasilacza zewnętrznego 16VDC - 32VDC

Pobór prądu z baterii ≤ 10mA w stanie sygnalizowania

Pobór prądu z zasilacza zewnętrznego ≤ 16mA w stanie sygnalizowania

Poziom dźwięku przy zasilaniu z zasilacza zewnętrznego 100dB

Zakres temperatur pracy od -10°C do 55°C

Szczelność obudowy IP 21C

Wymiary Ф 115x54 mm

Masa 200g

Inne parametry wg PN-EN 54-3



 

    Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk    

  

  

   

    Opis produktu    

   

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU
POSIADA CERTYFIKAT CPR 1438-CPR-0366 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 2013/2014 WYDANE
PRZEZ CNBOP-PIB.

Przeznaczony do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem optycznym w
zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.
 
Optyka zgodna z normą PN-EN 54-23:2010, akustyka zgodna z normą PN-EN 54-3:2003.
 
 4 wzory dźwięku.
 
Źródło dźwięku - przetworniki piezoceramiczne.
 
Źródło światła - palnik ksenonowy.
 
Możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie - (tylko część akustyczna).
 
Współpraca z sygnalizatorami SA-K5N, SA-K7N w ramach sieci (synchronizacja części akustycznej).
 
2 poziomy natężenia dźwięku: 100dB, 110dB.
 
Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.

 

 



 
    Schemat podłączenia    

   

 

 

 

    Dane techniczne    

   

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania 16-32,5V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <0,45A
Pobór mocy w stanie alarmowania <10,8W
Natężenie dźwięku w odległości 1m tryb pełnej głośności >110dB

tryb obniżonej głośności >100dB
Rodzaj środowiska pracy Typ B
Zakres temperatury pracy od -25˚C do +70˚C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 33C
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania Zgodnie zprzepisami, gwarantowany przekrój zgodnie

z PN-EN 54-23 od 0,28mm² do 1,5mm² włącznie
Max. przekrój przewodu 1,5mm²
Barwa emitowanego światła Wg  świadectwa dopuszczenia: czerwona

Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 34 rozbłyski na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku tb~0,5ms
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa ~1100g
Wymiary 312x295x95mm
Współpracująca puszka instalacyjna  PIP-3AN
v06.15.05.2015
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    Puszka instalacyjna PIP-3A    

  

  

   

    Opis produktu    

  Puszka instalacyjna PIP-3A stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru.
Przeznaczona jest do podłączania sygnalizatora SG-Pgw oraz sygnalizatorów SA-K5N, SA-K7N (opcja
synchronizacji), SO-Pp11, SO-Pd11, SO-Pd12. .
Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.
Składa się z dwóch torów puszki PIP-1A.  
Występuje również w wersji „rozgałęźnej” (PIP-3A/ROZGAŁĘŹNA), która w budowie oraz możliwościach
podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-3A, różni się jedynie brakiem bezpieczników.

    Schemat podłączenia    

   PIP-3A z bezpiecznikiem  PIP-3A/Rozgałęźna

    Dane techniczne    

  Napięcie zasilania max. 125V AC
Zakres prądowy 0,75A
Średnica kabla instalacyjnego max. Ø 10mm
Przekrój przewodu max. 2,5mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP 20
Wymiary 132x30mm
Współpracujący sygnalizator SG-Pgw, SO-Pp11, SO-Pd11, SO-Pd12,

SA-K5N, SA-K7N (opcja synchronizacji)

v01.09.06.2014
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C E NTRU M NAU IKOWC| -tsrADAVIUCZE
OCH RO NY PRZHCIWF'O,iA ROI/I'EJ

i m. Jozefa Tul i szkowtskiecto

PAN $TWOWY I N |$TYTU'1I' BTAOAW CZY
NBOP-PIB 05-42A J6zof6w k/Otwocka, ut, Nadwi$lariska 2,tr 3

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IIA

Nr 2503lz0Ls
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy zdnia24 sierpnia 1991 r. o,ochronie przeciwpo2arowr:j

(Dz. U. z 2009 r. nr I78, poz. 1380, z p6in. zm.)
Centrum Naukowo-Badawc4e O_chrony przeciw;:o2arowej

im. J6zefa Tuliszkowskie€o, -,pansl,v,t.Bwtt lnstWu,t,Baolawczy na wniosek:

Zakf ady Ka b|owe BITN E R s-p.6lka z _ogr anirfpff e od pnwiedzia I no$ ciql

ul, Fr:iedlelnatt/3 ',
30,009 Krak6w

Telekomunikacyjne kab-le:.slacyjnedo iinstal;rcji przechrvpoiarornrych
typu YnTl(SY, YnTKSYekw i lfnTKSXekrn

Zaklady Kablowe BITNER sp6lka z ogrankzorrq odpowiedzialnod;ciq
ul. Friedleina 3/3

30-009 Krak6w

Zakfady Kablowe BITNER sp6lka z ogranir;zonq odpowiedzialnoiiciq
Zaklad produkcyjny w Trzyciqirr 165
32-353 Trzyciqi k/Krakowa

pkt. L4.L zafqcznika do rozporzqdzenia Nlinistria spraw wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czrrrwca zoo7' r. w sprarwie wykazu wynobr5,nv sfuiqcych
zapewnieniu bezpieczefistwa publircznrego lub octrronie zdrowia f iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawanria dopuszr:zenria tyclr wyrr:b6w
do uiytkowania {Dz. U. Nr 143, poz, 11002), wprowardz,oneBo il,ozporzEdzeniern
zmieniajqcym zdnia2T kwhtniia 2010 n, (Dz, U' Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 34.68!z)Lsz dnia 2ll.05|.2015 r.
2. Sprawozdanie z bada6 nr 639-2/2005 z dnia 09.12.200:; r., 639-3/'2005 z dnia 09.12.2005 r., 1358/200t9

z dnia 20.02.20LO r.,25A2-ZLK/2AI2 z dnia 31.OL.2A12 r. wykonane priirez: Instytut Technik Innorruacyjny,ch EgA(3
oraz sprawozdanie nr 00Afl8/l/2013 z dnia T.AL2OL3 r. wykonane przez EVpti a.s. Nr:rvii Dubnica.

Swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przestrzegania przez

stwierdza, ie wyr6b:

produkowany przez:

w zakiadzie produkcyjnym:

speinia wymagania:

w umowie nr 2503 /DC/'CNBOP-PI8/2015.

Okres wa2noici Swiadectwa ; od 30.12.2015 r.

urnioskr:dawcq wymelgafi z:awartyclh

do 26.1;0;2020 r"

Jdzef6w, dnia: 30 grudnia 2016 r.

Sttona V:Z

Zastgpuje Swiadectura da,pu:ti;zceenia nr LSAJVA)OLS z dnia O4.Ji.1"Z{ti.6 r.

AC 063

in2. Dariusz Wr6blewski

DC/D-z1/03.10-201 1



6 E NTRU M NAU KOWC},.BAT}AVIII{CIZH
OC H RO NY PRUHfr IWII'O;|ARO}I/IIHJ

im. Jozefa Tu liszkowtskiego

PANSTWOWY IN$]'YTUT BAOAW CZY
0 5-420 J6zef6w k/Oiwocka, ut. N adwiSla ri$ka 2 1 3

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IIA

Nr 2503/20ts

DANE TECHNTCZNE tDENTyFtKUJIICE Wy'R6El

Telekomunikacyjne kable sta,crine doi instaldcji p,rzeciwpo;larowy,ch
typ u YnTKSf; VnTK,Sy€krr i 

;VritrXSXr: kw

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z I 77 rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administrarji z dnia 20 czrerwca ?OO7 r.,w sprawie
wykazu wyrob6w stu2qcych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zclrowia i iycia orirz mlenia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania iD:r' tJ. nr 1rt3, p<t.,2. LAO?_, z 1o62n. zm.) wyrdib
powinien byi oznakowany znakiem jednostki dopuszczajqcej i dodatkowo numerem niniej*:ego iwiadectwar.

J6zef6w, dnia: 30 grudnia 2OL6 r.

Strona i/2
Zastgpuje iwiadealarc dopr,tsi:uenia nr 250:\f2Ol"S z dn:ia 04.1I-2Afi) r.

AC 063

Oznaczenia: ekran,owa ne: Y'nTKS\/ ekw, YnTl$Xekw
nieekranowanrel: Ynl KS\/

Napiqcie pracy: 150 \/

Zakres temperatur pracy: -40 "c + r-70 "c

Promieri zginania (minrimum): 10 x Srednir:a ze\ irnqrtrzna j kabla

Odporno6d izolacji 2yl na napiqcie probiercze: wartoii:;kr;teczn.t, przez 60 s: 1500 V, IiO Hz

Pojemno5i skuteczna: erkranol4tane: 3 :t50 nF / km
z izolarcjq polieltylenorrarq: S ti5 nF / knt

bryg(dr in2. Dariusz Wrdblewski

DC/D21l03.102011



 

 

 

Deklaracja Zgodno ści nr  KR/008/12/2016 
 

 

                                          Zakłady Kablowe BITNER   spółka z o.o. , 30-009 Kraków 
1. Producent wyrobu:             ul. Józefa Friedleina 3/3,    Zakład Produkcyjny  32-353 Trzyciąż 165      
              ............................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 
  
 
   YnTKSY,    YnTKSYekw , 
   liczba  wiązek  (1÷10) x 2 x średnica znamionowa żył  (0,8 ÷ 2,8) mm,  
                                               1 x 4 x średnica znamionowa żył  (0,8 ÷ 2,8) mm 
2. Nazwa wyrobu:  ............................................................................................................................................ 

(nazwa, nazwa hurtowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 
                                         
                                                                        27.32.13-80.01 
3. Klasyfikacja wyrobu: ............................................................................................................................................ 

(symbol PKWiU) 
                                                                            
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:      

    Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych ekranowane i nieekranowane. 
     ……….............................................................................................................................................................................................................. 

(zgodnie z dokumentem odniesienia)     
          

5. Specyfikacja techniczna:        

   - CNBOP-PIB: Aprobata Techniczna nr  AT-0603-0017/2010/2015 wyd. 3 z dn.17 listopada 2016r. 
     ......................................................................................................................................................................................................................... 

 (nazwa, tytuł , rok stosowania Normy) 
 
 

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu: 

   Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych, nierozprzestrzeniające płomienia        
    ......................................................................................................................................................................................................................... 

 (dane niezbędne do identyfikacji wyrobu) 
 
7. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu  

    - CNBOP-PIB:  Certyfikat Zgodności nr 3027/2015 z dn. 30.12.2016r. 
     ......................................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki certyfikującej lub badawczej,  nr dokumentu) 
                                                              

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt.2 są zgodne 
ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5. 

 
 
 
 

 
       Trzyciąż,  30.12.2016       
    ………........................................                                            ………………………...................................................  
       Miejsce i data wystawienia                                                                                         nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
 



 

 

 

DEKLARACJA ZGODNO ŚCI UE nr  008/B/12/2016 
 
 

      
                                        YnTKSY,     YnTKSYekw   
1. Produkt: ………….............................................................................................................................. 

(nazwa wyrobu, typ, partia, seria) 
 

                                Zakłady Kablowe BITNER   Spółka z o.o. , 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina  3/3 
2. Producent wyrobu:    Zakład Produkcyjny:  32-353 Trzyci ąż 165      
              ............................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 

4. Przedmiot Deklaracji: Kabel telekomunikacyjny do instalacji przeciwpo żarowych oznaczony jako:  

                           BITNER  YnTKSY          n x 2 x (0,8 ÷ 2,8) mm,   
              BITNER  YnTKSYekw   n x 2 x (0,8 ÷ 2, 8) mm,  
               gdzie: n – ilo ść par żył  

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny  z postanowieniami  
    Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami  unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji  
    technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: 

 - normy zharmonizowane:    

Numer Tytuł 

PN-EN 60332-1-2:2010 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW  

PN-EN 60332-3-24:2009E Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część  3-
24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż 
pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C 

PN-EN 50289-1-3:2007 Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-3: Metody badań właściwości 
elektrycznych -- Wytrzymałość elektryczna 

PN-EN 50290-2-1:2005 Kable telekomunikacyjne -- Część 2-1: Wspólne zasady konstrukcyjne 

 - inne normy i / lub dokumentacje techniczne: 

Numer Tytuł 

ZN-CB-25:2005 Wyd. 3 
Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane do instalacji 
przeciwpożarowych 

 

7. Informacje dodatkowe: 
 - Aprobata Techniczna CNBOP-PIB  nr AT-0603-0017/2010/2015 Wyd. 3 

 
 
 
 
 

 
       Trzyciąż  30.12.2016       
.....................................................                                ..................................................  
       Miejsce i data wystawienia                                                                 nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
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cENTRU M NAU Kowo-BADAwczE ocHnoNy tpRzEctwpo?nRowe.l

im. J6zefa Tuliszkowskiego - PAITISTWOWY IN$TYTUT BADAWC:nf

Jednostka Certyfikujqca / Gertification Department

ul.. Nadwi$laAska 213. 054.20 Jdzef6w

P.PIB

RTYFIKAT ZGOEINOSCI
CE RT I F I CAT E O F CON F O Rtvt ITY

Nr 3027 12015
Gentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pneciwpoiarowej im. Jdzefa Tuliszkowskiiego

Pafi stwowy Instytut Badawczy
na wniosek zlohony p'zezfirmq'.

Zakiady Kablowe BITNER sp6lka z ograniczonil oflpowiedzialnoSciiql
ul. J6zefa Friedleina 3/3

30-009 Krak6w

zgodnie z rozpozqdzeniem Ministra Infrastruktury z dlnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposob6w deklarowania zgodnoSci wynrb6W budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. LJ. 2004 Nr 198, poz.2041',1,

przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodno6ci, stwierd:za, te wyr6b budowlany:

Telekom u n ikacyj ne kable stacyj ne do i nstala,ej i przeciwpo2aronryclh
typu YnTKSY, YnTKSYekw i Yn'fKSXekw

produkowany przezi

Zaklady Kablowe BITNER
spofka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq

ul. J6zefa Friedleina 3I3
30-009 Krak6w

Wniosek o udzielenie certyfikacji nr:

Okres wa2no6ci certyfi katu zgodnoSci:

w :zaklFdz:ie produkcyjnym:

Zalkta{y lkblowe BITNER
spolka z ograrliczonq odpowiedziallnoSrni4

Zaklad F rodulrcyjny w Trzyciq2u {6$
32-1353 Tnryc iq,2 k/Krakowa

8t4689r2015 z dhia 29.09.20f {i r.

od 30.12.20{6 r. do 17.1O.2Q28 r.

speln ia wymagania specyfi kacji technicz4ej :

Aprobata Techniczna CNBOP-P|p
Nr AT-0603-04171241412915 wydanie 3 z dnia 17 fisilopada 2016 r.

Certyfikat zgodnoSci pozostaje w mocy pod warunkiem pzestr4egania pzez Wnioskodarwog
wymagafi zawartych w umowie nr 42lDClBl2015 z dnia 23.10.2015 r. oraz tak dlugo jak wyr6b
budowlany objgty certyfikatem, warunki zakladowej kontroli prodqrkc.fi, pzywolana spenyfikacia
techniczna nie ulegnq znaczqcym zmianom oraz pod warunkierh 2:e Jednostka Cerrlyfikujqca

CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie cofnie lgbLtle zakoftczy udzielonej certyfikacji.

KIERO['I'NIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ

.r a)il \/auJL
st. kpt, mgr in2. Tomasz Kielbasa

ffi
\((t\DZ bryg. dr in2. DariuszWr6,brlewski

J6zeftw' dda: 3{l grudnia 2016 r.

zafqlie ctr,nv*a zq*Si wtfmt 5 z ilia tut t I.20/ii6i n

DCt29t25.03.2015 Stronal/{itron2



b I PCA i cenrnum NAUKowo-BADAwczE ocHnoNy pRzEcrwpoznnown.r
I Porsxrr crlrruu I

I Atr!'v'acr' I im. J6zefa Tuliszkowskiego - PANSTWCTWY |I{STYTUT BADAWCZYtEl

[@l Jednos'ikaTT"::Ji:::i,:::::::::HDepa*ment

AC 063

CERTYFIKAT ZGODINOSCI

BOP-PIB

CERTI FICATE OF CON FORMIW

Nr 3027 12015

Telekom u ni kacyj ne kable stacyj ne do i nstalacj i przeciwpota rowychr
typu YnTKSY, YnTKSYekw i Ynl'KSXekw

Sprawozdania z badah nr 639-212005 z dnia 09.12.2005 r., 639-3/21105 z dnia 09.1i2.20t05i r.,
1358/2009 z dnia 2A.O2.2O1O r., 2502-2LW2012 z dnia 31.01;2012 r. wykonane przez Instytqlt
Technifr Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie nr 00017B,1112O13i z dnia 17.O1.2013 r. wykcln'arlel
przezEVP|J a.s. Nov6 Dubnica.

KIEROWNIK
JEDNOSTKT CERTYFTKUJACEJ

ii C-.)\l \/
z?\\/v"l

st. kpt. mgr ini. Tomasz Kielbasa

DCt29t25.Q3.2015

W16blewslhi

Jqeffir, d*u 30 gndia 2016 r.

Zas{q$> UV*a Zg*r*i WZlnOtS z dr*z M.1't -Xtt6 r-

Opis oraz warunki dotyczqce stosowania wyrolbu budowlanego:

Oznaczenia: ekranowane: Yn-f KSYekw, YnTl(SXekw
nie,ekranowane: YnTKSY

Napigoie pracy: 150 V

Zakres temperatur pracy: -40'0 + +70'C

Promiefi zginania (minimum): 10 x Srcdnicia zewngtrzna kabla

OdpornoS6 izolacji Zyl na napiqcie probiercze: wartoS6 skuteczna, pzez 60 s: 1500 \/, li0r Flz

Pojemno5d skuteczna: ekranowan,e: < 150 nF / km
zizolacjqpolietylenowq: s 65 nF / lm

i.Hffieffis

DI'REKIIOB,CN

Stroner 2/S1tron2





C ENTRU M NAU KOWOI.BI\DAW CZE
OC H RO NY P RZE C IWF',O'NRO\IIIEJ

i m. Jozefa Tuliszkowstkiego

PAN$TWOWY I N $TYTI.JI' tsI\DAWO TY
05-420 J$eefdw k/Otwocka, ul, Nrsdwidlariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 2667120L6
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

(Dz. U. 22009 r. nr !78, poz. 13g0, z p6;in. znn.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpo2arowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zaklady Kablowe BlTNER.sp.fl.ka 7p$aniezoj1q odlpowiedzialno5ciq
''u].'FredleinatF 

a

30-009 Krak6w
stwierdza, 2e wyr6b: Przewody i kable elel<tyyczne ''o.ra7 SwialtJgwgdowe stosowane do zasilania

i sterowania urzqdzeniami : 
sluiEcV:iiii,,,,: rl,lch;,roniB ;rrzeciwpoiarourej - Kable

elektroenergety€zne, bezhalO€enclwe, ognioodporne do instalercji
przeciwpoiarowych typu HDGs (FEI8!D}, PH!,0 E30-E9t0, HDGs ekwf l[tF[]:80] pH90
E3O,E90, HLGs (FE180) pH90 E30:E90, il{LG5,ekwf:(FEtF0l pH90 830_lElt0

Zakfady Kablowe BITNER sp6lka z ograniczonA odpowierd:rialnoiciE
ul. Fredleina 3/3
30-009 Krak6w

Zaklady Kablowe BITNER sp6lka z ogra.niczonq odpowiedirialnodciq
Zaklad Prod ukcyjny w Trzyciqiu
32-353 Trzyciqi 165 k. Krakowa
pkt. 14.2 zalqcznika do rozporzqdlzenl6lil 1y;p;s1f6 Spnaw rWe'wnqtrznych
iAdministracji z rdnia 20 czerwca 200';l r. w sprawie yuylkazu wrlrorbtlw stuiqrych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lqb,ofhrpniie zdrowiia ii i:ycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania do;:r;uszczenia tlyc| wyrob6r,rr do uiytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002}, wprowerdzonego rozpprzqdzeniem znnieniajqcyn
zdnia2T kwietnia 2OtAr.{Dz. u. Nr g!ii,, proz.553}

Dokurnentacja:
1. Wniosek o przeprowaclzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3654/2016 z rCnia 13.04.2016 n.

2. Sprawozdanie z badari nr 8/3438 z dnia 2!.Q4.2005 r., nr 89432 z dnia 21.04.:2006 r., nr 001098 /.2/zan z dnia 02.04.2012 r.
wykonanych w laboriatorium EVPU a.s., sprawozdanie z badaf nr 714-7.1'2e06 z dnia ?tg.04.2006 r., nr ,t1.4-Zl2O06
z dnia 28.O4.2005 r., nr 2235-ZLK/20II z dnia 18.05.2011 r., nr 4tgg-I-ZLtL/2A16 z dnia 08,.015.20:t6 r. {urra;z z aneksem
z dnia r4.07.20t6 r.l, nr 4228-2-ZLK/2016 z dnia 11.07.2016 r. wykonernych w Laboratorium Badari Kabli i tladerri
Srodowiskowych lnstytutu Technik Innowacyjnych EMAG, sprawozdanie z badafi nr t9t9/BW/I6 z dnia 18.07.2016 r.
wykonanych w Zesprit Laboratori6w Proces6w Spalania i Wybuchowojr:i (Bw) CNBOp,plB, sprawoz:danriar z badarri
nr LZP03-1845176/zOONzP z dnia 0L.07.2016 r.,,nr LZP04-7845/L6|Z00NZP z dnia Aj..07.2p16 r., nr tjzp05-jl84tr/Xt'ftO}N1:p
z dnia 01.07.20!6 r., nr LZp06-1845/76/ZOONZ1 z dnia 01.07.2076 r., nr lzFoT-1845/LS/p:,OCtNZp z dnia 01.07.20t5 r.
wykonanych w Zaktad Badari ogniowych lnstytutu Techniki Budovrrlarrej {lTB) oraz sprawozdanie z badari
nr FIRES-FR-122-13-ALINE z dnia 02.08.2013 r., nr FIRES-FR-129-14-AUNE z dnia L7.a7.2A14 r.,,, nr FTRES-FR,-CIO9-15-AUNIE
z dnia 23.02'2015 r., nr FIRES-FR-062-15-AUNE z dnia 26.0,5.2015 r. wykonanycfr w laboratorium FTRES s.r.o

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnrym:

spelnia wymagania:

Swiadectwo jest wa2ne pod warunk
w umowie nr 2667 /DC/ C\tBOp-ptB/2016.

przez. wnioskodawcq wymagari zawartych

do 23.05.2021, r.

J6zef6w, dnia:

Strona 1/2
Zastgpuje iwiadectwo dopus;zezenia nr Q6$',t/;v-Alti z atniu .t.tt.t1t',7-211.6 r-

AC 063

E.'%ffi'rl$= 5

#,,;nffi*
n2. Dariusz Wr6blewski

DCID-21/03.?0.2011
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pfiA, GHNTRU M NAU KOWOdBI\DAVIIOUF
oc H RoNV pRZH$ twp'o*Rnou/HJ

i m. J ozefa Tu I iszkows;kiego

Pnf*t STWOWY I N STYTUI' BADAWCZY
05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul, Nerdwislariska 213

Swlno Ecrwo Do p u szc;zE: N tA

Nr 2667l2OL6

DANE TECHNTCZNE tDENTYFtKUJIICE WYROB

Przewody i kable elektryczne oraz Swiatlowodowe $llosowane do zasilania
i sterowania urzqdzelniami sluiqcymi ochronie przeciwpoiarowej - Kable elektroenergetyczne, hezhailogenowe,,
ognioodporne do instalacji przeciwpoiarowych typu HDGs {FElsgl pHtfto tE30-E90, HDGs ekwf (FE1E0) pHgo E30-

E90, HLGs {FE180},P119,0 E30-E90, HLGs ekwf (FEISII) pH90 E30-[9t]

Oznaczenia:

,HlDGs {,FEtr80).,PH90 E30-E90

HDGI ekwf{FELs0} PH90 E30-E90
Ht.Gs (FE180) PH90 E30-E90

HLGs ekwf (FE180),,|1H90 E30-E90

Odporno5i na ogied (wg PN-EN 50200): I ,Hrol

Ciqgto3i obwodu poddanego dziataniu ognia
(wg PN-lEC 60331-211: FE18O

Ciqgtoii dostaw energii f przekazu sygnaiu
(wg DIN 4102-t2 - dot. kabla stosowanego
jako element zespolu kablowego):

E30.Esl

Napiqcie pracy Uo/U: 300/sot v

Zakres temperatu r pracy: -25"C + +8i5"C

Promiefi zginania (mirrimum): 6 x,tlrednica zewnqtrirna l<abla

Odporno5i izolacji 2yt na napiqcie probiercze: wartoSd skulieczna, prze4 6Cl s: 2.000 V, SCl t.lz

Charakterystyka produkt6w rozkiadu
termicznego kabla:

pH l4,3i
konduktywnode < :t0 pS / mrn

WARIJNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z I t7 rozpori:qdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Adminisrrracji z dnia 20 cz,erwca 2007 r.,nrr sprawie
wykazu wyrob6w slu2qcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mienia,
a tak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do u2ytkowania (Dz. U. nr 14i!, poz. L002, z p6in. zm.)
wyr6b powinien by6 oznakowany znakiem j ajqcej i dodal.kowo numerern niniejszego $wiadectwa.

Strona;V2

Zastqpuje Swiadec,tuto dlopr,tsi:aenia nr 25li;7tf201i.5 z dnin, 13|07.2A16; r.

CNBOP-PIE

dr in2. Dariusz Wr6blewski

DC|D-21t43.10.2011



 

 

 

Deklaracja Zgodno ści nr  KR/002/12/2016 
 

 

                                          Zakłady Kablowe BITNER   spółka z o.o. , 30-009 Kraków 
1. Producent wyrobu:             ul. Józefa Friedleina 3/3,    Zakład Produkcyjny  32-353 Trzyciąż 165      
              ............................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 
 

  
   HDGs,   HLGs                 FE 180 / PH 90;   E30 ÷ E90  300/500 V   (2 ÷ 37) x (1,0 ÷ 10) mm 2 
                          HDGsekwf,   HLGsekwf   FE 180 / PH 90;  E30 ÷ E90   300/500 V   (2 ÷ 37) x (1,0 ÷ 10) mm2 
2. Nazwa wyrobu:  ............................................................................................................................................ 

(nazwa, nazwa hurtowa, typ, odmiana, gatunek, klasa) 
                                         
                                                                          27.32.13-80.03.02 
3. Klasyfikacja wyrobu: ............................................................................................................................................ 

(symbol PKWiU) 
                                                                            
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:      
    Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe, ognioodporne przeznaczone  do wykonywania instalacji  
    elektrycznych w środowiskach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, z funkcją PH90. 
     ……….............................................................................................................................................................................................................. 

(zgodnie z dokumentem odniesienia)     
          

5. Specyfikacja techniczna:        

   - CNBOP-PIB: Aprobata Techniczna nr  AT-0603-0057/2011/2016 wyd. 3 z dn.17 listopada 2016r. 
     ......................................................................................................................................................................................................................... 

 (nazwa, tytuł , rok stosowania Normy) 
 
 

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu: 

   Ognioodporny, bezhalogenowy kabel elektroenergetyczny, nie wydzielający podczas pożaru gęstych 
 dymów i trujących gazów 
     ......................................................................................................................................................................................................................... 

 (dane niezbędne do identyfikacji wyrobu) 
 
 

7. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu  

    - CNBOP-PIB:  Certyfikat Zgodności nr 3064/2016 z dn. 30.12.2016r. 
     ......................................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki certyfikującej lub badawczej,  nr dokumentu) 
                                                              

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby wymienione w pkt.2 są zgodne 
ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5. 

 
 
 
 
 

 
       Trzyciąż,  30.12.2016       
    ………........................................                                            ………………………...................................................  
       Miejsce i data wystawienia                                                                                         nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
 



 

 

 

DEKLARACJA ZGODNO ŚCI UE nr  219/B/12/2016 
 
 

     HDGs,    HLGs          FE 180 / PH 90;   E30 ÷ E 90 
                                        HDGsekwf,    HLGsekwf        FE 180 / PH 90;    E30 ÷ E90  
1. Produkt: ………….............................................................................................................................. 

(nazwa wyrobu, typ, partia, seria) 
 

                                Zakłady Kablowe BITNER   Spółka z o. o., 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina  3/3 
2. Producent wyrobu:    Zakład Produkcyjny:  32-353 Trzyci ąż 165      
              ............................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób) 

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 

4. Przedmiot Deklaracji: Kabel elektroenergetyczny do instalacji po żarowych oznaczony jako:  

     BITNER  HDGs   (HLGs)          FE 180 / PH 90;   E30 ÷ E90   300/500 V     (2 ÷ 37) x (1,0 ÷ 10) m m2,   
     BITNER  HDGsekwf   (HLGsekwf)   FE 180 / PH 90 ;  E30 ÷ E90   300/500 V    (2 ÷ 37) x (1,0 ÷ 10) m m2,  
                

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny  z postanowieniami  
    Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami  unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji  
    technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność: 

 - normy zharmonizowane:    

Numer Tytuł 
PN-EN 50525-2-83:2011E Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-83: Przewody ogólnego 
zastosowania -- Przewody wielożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowej 

PN-EN 60332-1-2:2010 
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW  

PN-EN 60332-3-22:2009E Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część  3-
22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż 
pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A 

PN-EN 61034-2:2010 
 

Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w 
określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania 

PN-EN 60754-2:2014-11E Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i 
przewodów – Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności 

 - inne normy i / lub dokumentacje techniczne: 

Numer Tytuł 
ZN-CB-03:2002 Wyd. 3 Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne, nieekranowane i 

ekranowane, o izolacji z gumy silikonowej i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, na 
napięcie znamionowe 300/500V 

PN-EN 50200:2006  Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 
stosowanych w obwodach zabezpieczających 

DIN 4102-12:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von 
elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen 

7. Informacje dodatkowe: 
 - Aprobata Techniczna CNBOP-PIB  nr AT-0603-0057/2011/2016 Wyd.3 
 

 
 
 
 

 
       Trzyciąż  30.12.2016       
.....................................................                                ..................................................  
       Miejsce i data wystawienia                                                                 nazwisko i podpis osoby upoważnionej 
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CERTI F ICATE OF CON FO RM IT\/

Nr 306412016
Cqntrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej im. J6zelFa Tuliszl<rowslkiegcr

Pafstwowy Instytut Badawczy
na wniosek zlohony przez firmg:

TakNady Kablowe BITNER sp6lka z ograniczonq oclpovuiedzialnro6ciq
ul. J6zefa Friedleina 3/3

30-009 Krak6w

zgodnie z rozpouqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 20A4 r.

w sprawie sposob6w deklarowania zgodno6ci wyrob6ur budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz:.2O41'1,

przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodno6ci, stwierdza, ze wyr6b budowlany:

Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, og n iood ponne do i nstaliacj i

przeciwpoiarowych typu HDGs (FE180) PH90 E$0-E90,
HDGs ekwf (FE180) PH90 E30-E90, HLGs (FE180) PHl90 E30-1E90,

HLGs ekvvf (FE180) PH90 830-E90

produkowany przez:

Zaklady Kablowe BITNER

Wniosqk o udzielenie certyfikacji nr:

Okres waznoSci certyfi l<atu zgodno6ci:

st. kpt. mgr in2. Tomasz Kielbasa

DCt29t25.03.2015

w zakkrdzie produkcylnym:

Zaktacly Kahlowe Bll'N ER

B,1479112016 z dnia 13.04.20{$ r.

od 30.{2.2016 r. do 23.O5.2021t'.

J6zetuw dnia: 30 grudnia 2016 r.

Za9rpete Wy*A Zgdlrlffii ffiWlhl 6 z Wia 1t 9.A7.Nt 6 r-

spofka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4 sp6lka z ognaniczonq odpowiedziialno"diciq
ul. J6zefa Friedleina 3/3 Zaktad Prcclukcyiny w Treyciq*u 16li

30-009 Krak6w 32-353'frqaiq| klKrarkower

speln ia wymagania specyfikacji technhzrrej:

Aprobata Technfi czna CNBOP-PIEI

Nr AT-0603-0057t201112016 wydanie 3 z dnia n7 listopada 20'16 r"

Certyfilet zgodno6ci pozostaje w mocy pod warunkiem pzestrzegani,a pzez WnioskodawcE
wymagad zawartych w umowie nr 29lDClBl2016 z dnia 19.07.2016 r. oraz tak cllugo jak rvyr6tc

budowlany objqty certyfikatem, warunki zakladowej kontroli produkcji, przywolana specyfikacja

CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie

KIEROWNIK
JEDNqSTKI CERTYFIKUJACEJ

AW
udziel'onej certyf ikaclji,

Sfronal/Stron2
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CENTRUM NAUKOWO.BADAWcZE ocHRON\r PRzEcIWPoZInowg.I

im. J6zefa Tuliszkowskiego - PA|i|STWOWY ilNSTyTUT BADAWGZJ

Jednostka Certyfi kujqca / Certificati on Ef epartment

ul.. Nadwislanska 213, A5-420 J6zefdw
P-PIB

RTYFIKAT ZGODNIOSGI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 306412A16
Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do i nstalacj i

przeciwpo2arowych typu HDGs {FE180) PH90 E30-E90, HDGs rehrvf (FE180) pH$o
E30-E90, HLGs (FE180) PH90 E30-E90, HLGs ekwf {FEil80) pH90 830-Eg0

Opis oraz warunki dotyczqce stosowania wyrobu br.rdowlanego:

Oznaczenia:

HDGs (FElt'0) Pl-190 E30-E90
HDGs ekM (FE:180) PH90 E30-E90

HLGs (FE1€10) Plilg0 E30-1H90
HLGs ekwf (FE:180) PH90 E30-E90

OdpornoS6 na ogieh (wg PN-EN 50200): PH9O

Ciqglo$6 obwodu poddanego dzialaniu ognia
(wg PNJEC 60331-21): FE180

Ciqglo66 dostaw energii I przekazu sygnaNu
(wg DIN 4102-12 - dot. kabla stosowanego
jako element zespolu kablowego):

H30-E9r0

Napigoie pracy Uo/U: 3rC0i500 v

Zakres temperatur pracy: -25"C ++B5"C

Promiqf zginania (minimum): 6 x Srednica zewnqtzna kabla

Odporno6d izolacji Zyl na napiqcie probiercze: wartoSd skuteczna, pzez:60 s: 20t00 V, {i0 Hz

Charakterystyka produkf6w rozkladu
termicznego kabla:

pH 2 4',3
konduktywno66 s 10 grS / mm

Sprawozflania z badarl nr 8/3438 z dnia 21.A4.2000 r., nr Eiy.32 z dnia 21.04.2000 r.,
nr OO1ApBl2l2O12 z dnia 02.A4.2012 r. wykonanych w laboratorium EVP'U a.si., sprawozdaniei z bada6
nr71$112OO6 z dnia 28.A4.2000 r., nr714-22006 z dnia 28.A4.2000 r.,nr2235-ZLK12O11z dnia 18.05.2011 r.,
nr 4199-1-ZLK/2O16 z dnia 08.06.2016 r. (wraz z aneksem z dnia 14.0'7.2016 r.), nr 4228-2:..ZLKIZO16
z dnia 11.07.2016 r. wykonanych w Laboratorium Badari Kabli i Badafi Sr,odowiskowych lnstytutu Technlk
Innowacyjnych EMAG, qrrawozdanie z badari nr 1919/BW16 z dnia 18.07.2016 r. wykonanych w Zesprit
Laboratori6w Proces6w Spalania i Wybuchowo6ci (BW) CNBOP-F,IB, sprawozclania z badari
nr LZP03-1845/16/Z00NZP z dnia 01.O7.2016 r., nr LZP04-18451161ZOONZF z dnia 01.07.2016 r.,
nr LZP05-1845/16/200N:ZP z dnia U.A7.2016 r., nr LZP06-1845116121)0NZF z dnia 01.02.2016 r.,
nr LZP07-1845|16|ZOONZF z dnia 01.07.2016 r. wykonanych w Zaklad Badari Ogniowych lnstytutu Technilki
Budowlanej (lTB), oraz sprawozdanie z badafi nr FTRES-FR-122-13-,AUNH z dniar O2.OIE.ZO1B r.,
nr FIRES-FR-129-14-AU|!E z dnia 17.A7.2014 r., nr FIRES-FR-009-15-AUNI1 z dnia 23.02.2015 r..
nr FIRES-FR-062-1S-AUNE z dnia 26.05.2015 r. w laboratorium FIRES s.r.o.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFII(UJACEJ

rlil \IaLJt
st. lrpt. fngr in2. Tomasz Kielbasa

2016 r.

Za9q#/{i€ Wy*a zafd/|dlli iln&zgr| z &ta 'rls'.$r.zbta r.

DCt29t25.03.2015 Strona2/{ifron2
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