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SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 umowa z Inwestorem, 

 Opis wytycznych budowlanych- Sutco Polska sp. z o.o, Katowice, 25.08.2017r., 

 mapa do celów projektowych przekazana przez Inwestora, 

 decyzja Burmistrza Brześcia Kujawskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody               

na realizację przedsięwzięcia w postaci orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (decyzja BI.6220.2.2017  z dnia 12.07.2017r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.), 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla 

wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz 

(Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim  z dnia 24.05.2011r.), 

 Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów 

komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej 

i zagospodarowania terenu  w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski  (proGEO, Wrocław, 07.2018), 

 Projekt remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej 

linii segregacji w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu 

gm. Brześć Kujawski w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii segregacji w 

Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski (proGEO, Wrocław, 05.2018), 

 Wytyczne ochrony przeciwpożarowej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunlanych 

w Machnaczu, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryk 

Baranowski, Kutno, listopad 2017r., 

 Instrukcja Bezpieczeństa Pożarowego dla obiektów i przestrzeni zewnętrznych 

w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Janusz 

Biernacki, Włocławek, maj 2017r. 

 warunki TechniczneWykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

 wizje lokalne i inwentaryzacja konstrukcji stalowej stanu istniejącego, kwiecień 2018r. 
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1.1. System sygnalizacji pożaru (SSP) 
 

1.1.1. Zakres ochrony. 

Budynek sortowni stanowi jedną strefę pożarową. W budynku sortowni znajduje się oddzielna 

część socjalna i techniczna stanowiąca oddzielną strefę pożarową. Część socjalna budynku 

sortowni jest poza zakresem przedmiotu zamówienia i niniejszego opracowania. 

Budynek sortowni zakwalifikowano do kategorii ZL III. Zgodnie z tym, dla pomieszczeń 

magazynowych, technicznych i hali sortowni przyjęto ochronę całkowitą, tzn. że hala sortowni, 

wszystkie pomieszczenia techniczne i zamknięte kabiny technologiczne objęto systemem 

sygnalizacji i wykrywania pożaru (poza budynkiem socjalnym będącym poza zakresem 

opracowania).  

System odpowiedzialny będzie za wygenerowanie sygnału alarmowego akustycznego 

w budynku sortowni z możliwością  informacji o alarmie w centrali w pomieszczeniu ochrony w 

budynku portierni. 

W obiekcie będą zlokalizowane ręczne przyciski  alarmowe przy wyjściach z budynku  

i w częściach komunikacyjnych przy pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie rozdzielni 

głównej RG).  

 

1.1.2. Opis systemu 

Projekt SSP opracowano na przykładzie centrali interaktywnej POLON 6000 która jest 

przeznaczona do systemów wykrywania pożaru z pętlami dozorowymi adresowalnymi. Centrala 

spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 54-2, PN-EN54-4 i jej narodowych 

odpowiedników i jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, 

interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów POLON 6000. 

W projektowanej centrali można utworzyć programowo 99000 stref dozorowych, którym można 

przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii 

tekstu.  Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów 

technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki 

pożarowej. 

W centrali POLON 6000  dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 12 

standardowych wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w 

konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w 

określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na 
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wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony 

obiektu.  Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy dozorowej można podzielić zainstalowane w 

niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. 

 

Możliwe są warianty alarmowania: 

- alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe, 

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

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

- alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne, 

- alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupowa, 

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”. 

 

Właściwości systemu dla konfiguracji podstawowej 

- moduł 6 pętli dozorowych ( maks. 21 elementów na pętli), 

- 1 wyjście ( transmisja alarmu), 

- 1 wyjście ( transmisja awarii) 

- 2 wyjścia sygnalizatorów ( 2x2A) 

-  wbudowany panel obsługi,  

- zasilacz 24V /6A 

- źródło zasilania rezerwowego, bateria Aku. o pojemności 12Ah, 

- moduł ładowania akumulatorów. 

  

 

1.1.3. Dobór projektowanych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru. 

 
 W zabezpieczanym obiekcie wykorzystano adresowalne, liniowe czujki dymu DOP-6001, 

służące do wczesnego wykrywania dymu powstającego we wczesnym stadium rozwoju pożaru, 

oraz w pomieszczeniach zamkniętych, czujki optyczno-temperaturowe DOT-4046 które służą do 

wczesnego wykrywania płomieniowych pożarów substancji stałych i ciekłych oraz pożarów 

tlących. 

Urządzenia na pętlach adresowych będą wyposażone w izolatory zwarć.  
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System sygnalizacji pożaru zaprojektowano  w oparciu o następujące urządzenia 

 centralka sygnalizacji pożarowej POLON 6000  

 czujki dymu optyczno-temperaturowe DOT-4046 

 liniowe czujki dymu DOP-6001,  

 ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001MH (wersja hermetyczna),    

 moduł sterujący 1 wyjściowy,   

 moduł kontrolno-sterujący EKS6000  dla odłczania central wentylacyjnych w kabinach 

sortownicych w czasie pożaru, 

 sygnalizatory akustyczne,   

 puszki PIP1A z bezpiecznikami, 

 kabel YnTKSYekw,       

 kabel HTKSHekw PH90, 

 Certyfikowane uchwyty do kabla PH90, 

 Konwertery/getway-e.      

Wszystkie elementy systemu mają przydzielone unikalne i jednoznaczne adresy.  

 

1.1.4. Infrastruktura, zasilanie i okablowanie. 

 

Lokalizacje centrali przewidziano w  pomieszczeniu sterówki. Zasilanie podstawowe 230V 

centrali będzie podłączone z rozdzielni głównej RG hali sortowni z przed odpowiednio 

oznaczonego pola z przed wyłącznika p.poż . Centrala będzie wyposażona w rezerwowe 

zasilanie awaryjne dla obiektu 1h (obiekt po zaniku napięcia z sieci energetycznej będzie 

zasilany z generatorów prądu). 

Wszystkie elementy systemu: czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe będą wyposażone w 

izolatory zwarć.  

Do połączenia elementów systemu zastosowane zostaną kable typu: 

 YnTKSYekw 1x2x0,8  – dla pętli dozorowych  

 HTKSH PH90 1x2x1 (o odporności ogniowej E90) – dla sterownia  urządzeń 

sygnalizacyjnych   

 HDGs PH90 3x2,5 -zasilanie centrali 

 światłowód FO (w zakresie sieci zewnętrznej LAN) 

Przewody muszą mieć aktualny certyfikat CNBOP. 
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W budynku należy rozprowadzić pętle dozorowe zgodnie ze schematem blokowym SSP02 oraz 

rzutem SSP01.  

Przewody HTKSH PH90 mocować na  uchwytach (łącznie z ich mocowaniem do podłoża) o 

odpowiedniej wytrzymałości ogniowej E90, posiadających aktualny certyfikat CNBOP 

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu instalacji systemu. 

Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru prowadzić w rurkach instalacyjnych PCV 20mm  na 

uchwytach w części poza halą sortowni a w rurkach stalowych  20mm. Na wszystkich 

rozgałęzieniach należy zastosować puszki montażowe.   

Sygnalizatory należy podłączać poprzez puszki PIP-1A 

 

1.1.5. Uwagi instalacyjne. 

W czasie instalacji należy rozmieszczenie czujek skoordynować z projektem technologicznym 

oraz z  innymi branżami instalacyjnymi (wentylacja, elektryka, wod-kan) aby zapewnić łatwy 

dostęp do czujek przy konserwacji i serwisie.   

Czujki instalować  z zachowaniem odpowiednich odległości (0,5m) od oświetlenia 

jarzeniowego, kabli elektrycznych, transformatorów. Odległości określają normy oraz wytyczne 

producenta systemu.  

Konserwacja. 

Wymaga się aby system był poddawany konserwacji raz w kwartale. 

W projektowanym systemie SSP uwzględniono istniejące elementy i okablowanie systemu SSP. 

Zgodnie z projektem istniejącą centralkę SSP należy zdemontować i w jej miejsce zamontować 

nową centralkę.  

Istniejące elementy systemu SSP 

W budynku socjalnym wszystkie czujki sygnalizacyjne w pętli nr1 i nr2 należy wymienić na 

nowe (czujki DOT 4046) oraz w pętli nr5 wszystkie ROP-y. Okablowanie pozostaje bez zmian. 

Istniejące pętle dozorowe  nr1 i nr 2 należy podłączyć do nowej centralki  z czujkami 

sygnalizacyjnymi oraz pętlę nr 5 z ROP-ami należy podłączyć do nowej centralki SSP zgodnie 

ze schematem SSP02. 

Istniejący system SSP w hali sortowni, oznaczonej na PZT jako budynek nr 7 połączony jest 

także z budynkiem wiaty magazynowej nr6. Wiata magazynowa nr 6 nie jest przedmiotem 
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niniejszego opracowania, jednak istniejące elementy systemu SSP należy podłączyć do 

projektowanego systemu SSP w budynku socjalnym w modernizowanej hali sortowni nr 7, tak 

by urządzenia (ROP-y) funkcjonowały jak dotychczas. 

Zgodnie ze schematem SPP02 w istniejącej wiacie magazynowej zamontowanych jest 6 ROP-

ów w pętli dozorowej nr6. Urządzenia te są podłączone do istniejącej centralki SSP w pętli 

adresowalnej nr6 i tak należy ją podłączyć do nowej centralki POLON 6000. 

 

1.1.6. Zestawienie materiałowe 

Zestawienie materiałowe przedstawione w tabelach poniżej  jest referencyjne i dopuszcza się 

rozwiązania równoważne i kompatybilne z projektowanymi elementami systemu POLON 6000. 

 

Tabela 1. Projektowane elementy systemu SSP w hali sortowni. 

l.p. nazwa produktu jedn. ilość 

1. Centrala   szt. 1 

2. Zasilacz p.poz terminala 24V szt. 1 

3. Akumulator centrali 12 V 12 Ah  szt. 1 

4. moduł getaway  szt. 1 

5. moduł drukarki E3I0020  szt. 1 

6. moduł przekaźnikowy Z3B171 szt. 1 

7. Moduł kontrolno-sterujący EKS6000 dla central wentyl. szt. 6 

8. Liniowa czujka dymu DOP 6001 + reflektory pryzmowe kpl. 12 

9. Optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 kpl. 16 

10. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP 4001MH kpl. 17 

11. Drukarka   do centrali kpl. 1 

12. Zasilacz 12V z akumulatorem do druk.  kpl. 1 

13. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SAW 6101 kpl. 9 

14. Sygnalizator akustyczny Zewnętrzny IP65 kpl. 6 

15. Rurki instalacyjne sztywne  z uchwytami i łącznikami   mb. 200 

16. Rurki instalacyjne giętkie z uchwytami (Sr.zew.20mm) kpl 50 

17. Rura instalacyjna stalowa ze złączami i uchwytami kpl 10 

18. przewód  HTKSHPH90 1x2x1 kpl 250 
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19 przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb. 350 

20. Puszka instalacyjna PIP1A szt. 15 

21. Puszki instalacyjne do rur PCV szt. 20 

22. Drobne materiały instalacyjne i akcesoria montażowe kpl. 1 

 
 

 

 

 

 Tabela 2. Istniejące elementy systemu SSP do wymiany w części socjalnej. 

l.p. nazwa produktu jedn. ilość 

1. Optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 kpl. 21 

2. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP 4001MH kpl. 2 

3. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SAW 6101 kpl. 2 

4. Drobne materiały instalacyjne i akcesoria montażowe kpl. 1 

 

2. INFORMACJE KOŃCOWE 

 

2.1. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robot wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

UWAGA! 

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i technologii użyto                       

w celu dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się 

zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Zastosowanie innych rozwiązań 

materiałowych oraz innych urządzeń  jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich 

parametrów i standardu jakie posiadają materiały i urządzenia podane w projekcie, 

każdorazowo   w uzgodnieniu z Projektantem. 

Wykorzystywane na etapie budowy materiały i produkty muszą mieć stosowne atesty, 

aprobaty i dopuszczenia a ich montaż i/lub instalacja i/lub budowa powinny być zgodnie                

z wytycznymi producenta. 



Projekt wykonawczy 
rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych 

z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu 
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

pprrooGGEEOO   

 

 
 

 

 

 

1

0

 

 



ŚCIANA REI60

ŚCIANA REI60

Ś
C
I
A
N
A
 
R
E
I
6
0

Ś
C
I
A
N
A
 
R
E
I
6
0

H

A

L

A

 

-

 

C

Z

Ę

Ś

Ć

 

S

O

C

J

A

L

N

A

p

o

z

a

 

z

a

k

r

e

s

e

m

 

p

r

o

j

e

k

t

u

12a

A1

1

12a

A2

A3

A2

1

11a

11a

A3

B1

Hp

H
p

H
p

Hp

Hp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

D

E

C2

A1

B

C

D

E

D1

E1

90

210

SPP

Sterówka

T

T

T

T

T

Kabina sortownicza >300

T

Kabina sortownicza

4/1

LS1/3

4/24/3

4/5

4/6

4/7

4/9

4/16

4/10

4/17

3/7 3/11

3/13

3/14

3/18

3/19

T

3/22

3/21

T

3/24

LS1/8

Kabina wstępnej

segregacji

T

4/13

4/12

Kabina sortownicza FE

Kabina sortownicza

T

4/19

4/20

papieru

Kabina sortownicza 3D

T

3/2

3/3

T

3/5

T

3/6

istn. z centralą wentylacyjną

Kabina sortownicza 2D

T

3/8

3/9

Kabina sortownicza balastu

T

3/16

3/15

istn. centrala wentylacyjna

2/9

LS1/9

LS1/4

LS1/5LS1/6LS1/7

LS1/2

4/4

3/12

3/20

4/15

4/8

3/1

LS2/1

LS2

LS3
LS4/2

LS5/2

LS6/2

INSTALACJA SSP - LEGENDA

SPP

2/12

2/11

T
2/8

nad częścią techniczną

4/22

12a

A1

RZUT PRZYZIEMIA PROJEKTOWANEJ HALI PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE, 1:100

1

12a

XA112-1

XA111-1 XA111-1 XA111-1 XA111-1 XA111-1
XA111-1

XA111-1
XA111-1

XA111-1

R165-1

XA111-1

A134-1

A134-1

R111-1

R165-2

R111-2

R111-3

R111-3

A2

A3

A2

1

11a

11a

A3

B1

Odległość w rzucie pomiędzy

połaciami dachowymi

Hp

H
p

H
p

Hp

Hp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

D

E

C2

A1

B

C

D

E

R111-1

R164-1

XA112-1 XA112-1 XA112-1 XA112-1 XA112-1 XA112-1 XA112-1

XA112-1
XA112-1

A134-1

R111-3

D1

E1

XA112-2 A111-1

XA111-2

XA111-3

UWAGA:

W CZĘŚCI SOCJALNEJ WSZYSTKIE

CZUJKI NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE (20 szt.)

OPTYCZNO-TEMPERATUROWE.

INSTALACJA KABLOWA POZOSTAJE

BEZ ZMIAN

T
2/10

LS1/1

CW1

3/4

CW2

3/17

CW4

4/14

CW3

4/11

CW5

4/18

CW6

4/21

CW7

3/10

CW8

3/23

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
SYSTEM SSP DLA BUDYNKU SORTOWNI - RZUT

12.2018 Skala: Rys.Data: SSP01Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) 1:100

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek : 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych
130/DOŚ/06



T

SPP

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brześć Kujawski

Adres obiektu budowlanego:

rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych
oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Jednostka projektowa:

Projekt wykonawczy

Nazwa rysunku:
SCHEMAT SYSTEMU SSP DLA BUDYNKU SORTOWNI

12.2018 Skala: Rys.Data: SSP02Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.) -

proGEO Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 WrocławproGEO

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spółka z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

nr działek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804_5 Brześć Kujawski-obszar
obręb: 0015 Machnacz, powiat:  włocławski , województwo: kujawsko-pomorskie

Podpis:
mgr inż. Robert Myrlak

Projektant: Specjalność i nr upr.:

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałymi rysunkami

wchodzącymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku różnic (odstępstw nieistotnych i/lub rozwiązań zamiennych)

pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - ważniejsze są

rozwiązania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych
130/DOŚ/06



CENTRALA 
SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ
POLON 6000

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 jest przeznaczo-
na do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego 
po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pra-
cę wszystkich 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 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpo-
żarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub 
rozległych, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów za-
bytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współ-
pracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może być łatwo 
integrowana w ramach wielu istniejących na rynku systemów 
zarządzania bezpieczeństwem obiektu.
Centrala spełnia wymagania norm PN-EN 54-2, PN-EN 54-4. 

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000 została zapro-
jektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o ar-
chitekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifi kowanych 
modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych 
obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy 
(tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach 
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. 
Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły 
pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundant-
ną) cyfrową magistralą komunikacyjną.
Centrala jest urządzeniem skalowalnym - można ją dowolnie 
zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie rozbudowywać, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, o następne obudowy z wyposa-
żeniem. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbęd-

Przeznaczenie

Budowa i funkcjonalność

nego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie 
jest tego konieczność i tym samym na ograniczenie kosztów 
instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej nie-
zawodności działania systemu. Gwarantuje to zastosowanie 
zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komu-
nikacyjnych i połączeń kablowych pomiędzy węzłami. 
Centrala POLON 6000 składa się z paneli sterujących PSO-60 
z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: 
linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujących 
MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjało-
wych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 
MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, mo-
dułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI-
62, MTI-63. 
Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudo-
wach o standardowych wymiarach, które można ze sobą 
łączyć mechanicznie tworząc obudowy dwu- trzy- lub wie-
lokrotne. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł 
centrali. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, 
w którym zamontowany jest główny panel sterujący PSO-60 
o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być
tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centra-
li tworzy tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłą-
czone do węzła głównego centrali. Komunikacja pomiędzy 
węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia 
kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary światłowodów.  
Każdy węzeł powinien być wyposażony w moduł zasilacza. 
W każdym węźle centrali mogą znajdować się moduły liniowe, 
do których można podłączyć linie dozorowe oraz moduły kon-
trolno-sterujące, do bezpośredniego sterowania lub kontroli 
urządzeń automatyki pożarowej.
W każdym węźle wyniesionym może znajdować się panel ste-
rujący PSO-60 pełniący funkcję wyniesionego dodatkowego 
terminala obsługowego. 
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Napięcie zasilania:
- podstawowe - sieć 230 V + 10% - 15%/50 Hz
- rezerwowe - akumulatory 2 szt. 12 V od 17 do 134 Ah

Max pobór prądu w stanie 
dozorowania zależny od wyposażenia:
PSO-60                               450 mA
MLD-61                              173 mA
MLD-62                                 153 mA
MZP-60                             45 mA
MKS-60, MPK-60, MWS-60, MWK-60, MPW-61 15 mA
MD-60, MTI-62                  35 mA
MIT-63 70mA

Dane techniczne

Maksymalne możliwości konfi guracyjne 
centrali rozproszonej:
- liczba wszystkich modułów             900
- liczba modułów danego typu            99
- liczba modułów liniowych                   198
- liczba linii adresowalnych                        396
- liczba elementów liniowych na pętli  250 (linia 6000)
                                                         127 (linia 4000)
- liczba możliwych 
  elementów liniowych w systemie  99 000
- liczba wszystkich możliwych wyjść sterujących 64 000
- liczba wyjść sterujących 
  bezpotencjałowych na pętli  256 (linia 6000)
                                                      160 (linia 4000)

Linie dozorowe centrali POLON 6000



W skład wyposażenia centrali nie wchodzą akumulatory zasi-
lania rezerwowego - należy je zamawiać oddzielnie.
Dokładne informacje przeznaczone dla instalatorów i kon-
serwatorów central POLON 6000 zawarte są w dokumentacji 
techniczno-ruchowej (DTR) oraz w podręczniku użytkownika.

Uwaga

- liczba wyjść sterujących bezpotencjałowych 
  na modułach funkcjonalnych           1 000
- liczba wyjść sterujących potencjałowych 
   na modułach funkcjonalnych    600
- liczba wszystkich możliwych wejść kontrolnych 64 000
- liczba wejść kontrolnych na pętli     256 (linia 6000)
                                                      160 (linia 4000)
- liczba wejść kontrolnych 
  na modułach funkcjonalnych 1 200

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
Typu 6000:
- wielostanowe czujki szeregu 6046 i 4046,
- ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M(H), 
- adaptery ADC-4001M i ACR-4001,
- sygnalizatory akustyczne SAW-6006, SAW-6001, SAL-4001,
- elementy kontrolno-sterujące serii EKS-6000,
- uniwersalna centrala sterująca UCS-6000.
Typu 4000:
- wielostanowe czujki szeregu 4046,
- ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M(H), 
- adaptery ADC-4001M i ACR-4001,
- sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
- elementy kontrolno-sterujące EKS-4001, EKS-4001W,
- elementy wielowyjściowe sterujące EWS-4001,
- elementy wielowejściowe kontrolne EWK-4001,
- uniwersalna centrala sterująca UCS 4000.

Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy 
liniowe:
przy rezystancji 2 x 100 Ω   20 mA
przy rezystancji 2 x 75 Ω   22 mA
przy rezystancji 2 x 45 Ω  50 mA
Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300 nF

Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy szeregu 6000:
- czujka DUT-6046  150 µA
- czujka DTC-6046  150 µA
- czujka TUN-6046  150 µA
- czujka DOP-6001  300 µA
- elementy EKS-6040  210 µA
- elementy EKS-6022  240 µA
- element EKS-6004, EKS-6044  240 µA
- element EKS-6202  250 µA
- element EKS-6400  230 µA
- sygnalizatory SAW-6001, SAW-6006  150 µA
- centrala UCS 6000  600 µA

Pobór prądu z linii dozorowej przez elementy szeregu 4000:
- czujka DIO-4046  150 µA
- czujka DOR-4046   150 µA
- czujka DOT-4046  150 µA
- czujka TUN-4046   150 µA
- czujka DPR-4046   170 µA
- czujka DUR-4046   150 µA
- ręczne ostrzegacze 
  ROP-4001M, ROP-4001MH  135 µA
- sygnalizator SAL-4001  150 µA
- element EKS-4001   165 µA
- element EKS-4001W   250 µA
- element EWS-4001 150 µA
- element EWK-4001  150 µA
- adapter ADC-4001M 
  (w zależności od trybu pracy) od 0,5 mA do 16 mA
- adapter czujek radiowych ACR-4001 max 6 mA
- centrala UCS-4000  0,6 mA

Układ pracy linii dozorowej:
- pętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia
- promieniowy
Max liczba stref dozorowych  99 000
Liczba standardowych wariantów alarmowania 12

Zakresy programowania czasów:
- oczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0 ÷ 10 min
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0 ÷ 10 min
- opóźnienia wysterowania wyjść alarmowch 0 ÷ 10 min
- opóźnienia wysterowania wyjść do 
  przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczajcych    0 ÷ 10 min
                  
Zakres temperatur pracy              od -5 oC do +40 oC
Szczelność obudowy                                        IP 30

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 
OM-61, OM-62 (obudowy podstawowe)  445 x 455 x 177 mm 
OS-61 (panel wyniesiony) 350 x 336 x 96 mm
OA-61 (pojemnik akumulatorów)               445 x 682 x 199 mm
OA-62 (pojemnik akumulatorów)               445 x 522 x 199 mm






