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I. Wstęp

I.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  budowa  systemu  ostrzegania  i  alarmowania

o zagrożeniach na terenie miasta Radomia.

I.2. Podstawa opracowania

Podstawę do opracowania projektu stanowią:

– umowa  WBO.B.271.43.2015.AM  pomiędzy  Gminą  Miasta  Radomia  a  wykonawcą

projektu

– koncepcja lokalizacji punktów alarmowania

– uzgodnienia w obiektach dokonane podczas wizji lokalnej

– obowiązujące normy i przepisy

I.3 Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie  zawiera  dokumentację  wykonawczą  dla  budowy  systemu

ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach. Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Koncepcję systemu, z uwzględnieniem istniejącego systemu alarmowania

2. Projekty wykonawcze punktów alarmowania

3. Projekt wykonawczy urządzeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
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Tab. 1. Zestawienie elementów projektowanego systemu alarmowania

L.p. SYMBOL Adres Obiekt Transmisja

1 SSK
RPD/A/C

ul. Żeromskiego 53 Urząd Miejski w Radomiu połączenie lokalne IP
transmisja cyfrowa VHF

2 PA01 ul. Kilińskiego  30 Urząd Miejski w Radomiu
bezpośrednio do SSK
transmisja cyfrowa VHF

3 PA02 ul. Staromiejska 11 Publiczne Gimnazjum nr 1 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

4 PA03 ul. Krucza 2/10 Publiczne Gimnazjum nr 12
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

5 PA04 ul. Uniwersytecka 6 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej

transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

6 PA05 ul. Ceglana 14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

7 PA06 ul. Śniadeckich 5 Zespół Szkół Skórzano -Odzieżowych, Stylizacji i 
Usług

transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

8 PA07 ul. Sowińskiego 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

9 PA08 ul. Energetyków 10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

10 PA09 ul. Sadkowska 19 Zespół Szkół Elektronicznych
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

11 PA10 ul. Odrodzenia 37 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

12 PA11 ul. Kościuszki 7 Zespół Szkół Budowlanych
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

13 PA12 ul. Kujawska 19 Publiczne Gimnazjum nr 11 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

14 PA13 ul. Gagarina 19 Publiczne Gimnazjum nr 2
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

15 PA14 ul. Biała 6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

16 PA15 ul. Malenicka 29 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

17 PA16 ul. Wyścigowa 49 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

18 PA17 ul. Armii Ludowej 1 Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

19 PA18 ul. Gajowa 60 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

20 PA19 ul. Wierzbicka 89/93 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

21 PA20 ul. Trojańska 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

22 PA21 ul. Starokrakowska 124/128 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
transmisja IP w sieci LTE
transmisja cyfrowa VHF

23 PA22 ul. Wośnicka 121 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii transmisja IP w sieci LTE

24 PA23 ul. Kierzkowska 118 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 transmisja IP w sieci LTE
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II. Koncepcja systemu 

Podstawowym  celem  projektowanego  systemu  jest  zapewnienie  możliwości

natychmiastowego  powiadomienia  mieszkańców  miasta  Radomia  o  grożącym

niebezpieczeństwie, za pomocą sygnałów alarmowych lub komunikatów głosowych. 

Projektowany system jest zgodny z „Rekomendacją Wojewody Mazowieckiego dla budowy

Zintegrowanego  Systemu  Ostrzegania  i  Alarmowania  Ludności  o  Zagrożeniach”  oraz

koncepcją  Systemu  Wczesnego  Ostrzegania  i Alarmowania  (WSOiAZ)  dla  województwa

mazowieckiego i będzie mógł pracować w jego strukturze, na poziomie "GMINA/MIASTO". 

W projektowanym systemie przyjęto poniższe założenia:

– powiadamianie  ludności  za  pomocą  dwutonowych  sygnałów  alarmowych  oraz

komunikatów głosowych, predefiniowanych lub nadawanych na żywo z Miejskiego

Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK). Obok powiadamiania ostrzegawczego,

system umożliwi nadawanie dowolnych innych informacji, na żywo lub z wcześniej

przygotowanych materiałów,

– kompatybilność  z  istn.  systemem ostrzegania  RSSS-3000,  opartym  na  centrali

alarmowej  CA-3000  i  syrenach  mechanicznych,  w  zakresie  umożliwiającym

załączenie istniejących syren,

– praca w oparciu o komunikację w sieci rozległej IP,

– system umożliwi dalszą rozbudowę o nowe syreny oraz systemy wspomagające,

takie jak stacje pogodowe, detektory skażeń, monitoring poziomu wody, tablicem

sygnalizacyjnei ostrzegawcze,

– wykorzystanie  do  instalacji  punktów  alarmowych  (PA)  wszystkich  obiektów

wskazanych przez Inwestora, zgodnie z zestawieniem w tabeli 1.

Koncepcję systemu przedstawiono na rysunku L-1.
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II.1. Miejska Centrala Alarmowa

Miejska Centrala Alarmowa (MCA) zlokalizowana zostanie w pomieszczeniach Miejskiego

Centrum Zarządzania  Kryzysowego  (MCZK)  Radomia  i  Centrum Monitoringu  Miejskiego

(CMM) miasta Radomia. MCA stanowi centralny punkt systemu ostrzegania, zapewniający:

– sterowanie załączeniem alarmów z poziomu użytkownika, 

– zarządzanie i monitorowanie stanu systemu,

– integrację systemu z innymi systemami ostrzegania, w tym WSOiAZ

W zakres MCA wchodzą:

1. Terminal dyspozytorski (TD) – stacja robocza klasy PC przeznaczona do pracy ciągłej, 

zlokalizowana w pomieszczeniu MCZK, wyposażona w monitor LCD 27", klawiaturę, 

mysz i mikrofon stacjonarny. 

DT zapewnia pełną obsługę systemu, tj:

– graficzną prezentację na mapie miasta rozmieszczenia poszczególnych punktów

alarmowych,

– podgląd stanu poszczególnych elementów systemu i systemu transmisji,

– możliwość załączenia sygnału alarmowego w jednej lub więcej syrenie,

– możliwość nadania predefiniowanego zapisu audio,

– możliwość nadania komunikatu na żywo przez mikrofon,

– podgląd stanu opcjonalnych urządzeń , takich jak stacje meto, czujniki skażeń

– konfigurację parametrów systemu,

W systemie istnienie możliwość uruchomienia wielu stacji dyspozytorskich o zasięgu 

ograniczonym jedynie możliwościami sieci IP, łączącej je z serwerem.

2. Systemowy serwer komunikacyjny (SSK) – serwer klasy PC, w obudowie RACK 19",

umieszczony w  szafie teleinformatycznej CMM i włączony do istn. systemu zasilania

gwarantowanego. SSK stanowi centralny punkt MCA i zapewnia funkcjonalność:

– serwera  bazy  danych,  w  której  przechowywane  są  dane  o  stanie  syren,

zarejestrowanych zdarzeniach oraz logi systemowe,

– serwera  autoryzacyjnego,  zarządzającego  uprawnieniami  poszczególnych

użytkowników systemu,
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– serwera  usług  IP,  nadzorującego  w  trybie  ciągłym  stan  pracy  systemu  oraz

obsługującego żądania z terminali dyspozytorskich,

– serwera audio, obsługującego strumieniowanie w czasie rzeczywistym.

3. Radiowy  Punkt  Dostępowy  Analogowo-Cyfrowy  (RPD/A/C)  –  zestaw  urządzeń

sterujących załączeniem syren w paśmie VHF, zlokalizowany na poddaszu budynku

UM. Funkcjonalność RDP umożliwi załączenie:

– projektowanych  syren  szczelinowych  –  w  przypadku  awarii  podstawowego

połączenia w sieci LTE,

– istniejących syren mechanicznych pracujących w systemie RSS-3000.

Polecenia załączenia wydawane są do RPD/A/C z serwera SSK w sieci IP.

II.2.  Punkty alarmowe

Punkty alarmowe zlokalizowane zostały na terenie miasta Radomia, zgodnie z tabelą nr 1.

Na  rys.  1  przedstawiono  planowanie  propagacji  dźwięku,  w  lokalizacjach  objętych

projektem, wykonane w aplikacji symulacyjnej Digitex Zasięgi Pro. Z uwagi na możliwość

regulacji  głośności  odtwarzanego  dźwięku,  występujące  przewymiarowanie  w  punktach

PA01,02,17 nie jest zjawiskiem niepożądanym i zapewni możliwość precyzyjnego pokrycia

terenu  w  gęstej  zabudowie  i  wysokim  poziomie  hałasu.  Z  kolei,  niepokryte  zasięgiem

obszary, objęte są istniejącym systemem syren mechanicznych, nie będących przedmiotem

projektu a w przyszłości przewidzianych do wymiany.

W zakres każdego PA wchodzą:

1. Zestaw syren (DSE)  o mocy akustycznej  300-1200W, złożonych z  2-12 głośników

szczelinowych, montowanych na wspólnym maszcie. Konstrukcja systemu zapewnia

możliwość  ukierunkowania  dźwięku  poprzez  zmianę  azymutu  poszczególnych

głośników. Moc akustyczna danego PA została dobrana w celu odpowiedniego pokrycia

terenu, z uwzględnieniem lokalnych warunków propagacyjnych oraz poziomu tła.

2. Blok sterujący (BS) – zestaw urządzeń umieszczony w stalowej szafce teletechnicznej,

lokalizowanej wewnątrz lub na zewnątrz obiektu i zasilonej z instalacji  elektrycznej

230V AC. Wybór miejsca montażu BS wewnątrz lub na zewnątrz, podyktowany został

względami praktycznymi: stosowanie masztów balastowych bez ingerencji w strukturę
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dachu  oraz  w  przypadku  braku  odpowiedniego  miejsca  w  niektórych  obiektach

na instalację  bloku. Poprzez zastosowanie PA w obudowach zewnętrznych skróceniu

ulega  również  trasa  wszystkich  instalacji  niskoprądowych,  w  tym  drogi

od wzmiacniacza do głośników, co pozytywnie odbija się na jakości dźwięku.

Blok sterujący zapewnia:

– komunikację  syren  z  serwerem  SSK  bezpośrednio  (sieć  IP  LTE)  oraz  przez

RPD/A/C (transmisja cyfrowa VHF w paśmie 142,25 MHz). Komunikacja w sieci IP

odbywa się za pomocą wyjścia Ethernet modułu sterującego. Połączenia w sieci

VHF  realizowane  są  za  pośrednictwem  radiotelefonu  analogowo-cyfrowego,

włączonego do modułu sterującego,

– wygenerowanie,wzmocnienie i przekazanie do głośników szczelinowych tonowego

sygnału alarmowego,

– nadanie  predefiniowanego  komunikatu  głosowego  lub  strumienia  w  czasie

rzeczywistym z mikrofonu terminala dyspozytorskiego,

– gwarancję zasilania w przypadku zaniku sieci  elektrycznej  230VAC, za pomocą

wbudowanych akumulatorów bezobsługowych

Z  blokiem  sterującym  współpracują  zewnętrzne  urządzenia  komunikacyjne,

umieszczone w pobliżu masztu z głośnikami lub bezpośrednio na nim:

– terminal sieci LTE,

– antena VHF dla pasma 140-175 MHz.

3. Okablowanie syren i urządzeń transmisji, prowadzone wewnątrz i na zewnątrz obiektu

w  sposób  uniemożliwiający  przypadkowe  uszkodzenie  i  zapewniający  wieloletnie

użytkowanie.

II.3.  System transmisji

Podstawowe  połączenie  MCA  z  punktami  alarmowymi  zrealizowane  zostanie  na  bazie

istniejącej sieci LTE, zarządzanej przez Urząd Miasta Radomia. Na potrzeby projektowanego

systemu, w sieci LTE zostanie wydzielona wirtualna siec LAN (ethernet vlan IEEE 802.1q),

zapewniająca przezroczysty kanał transmisyjny pomiędzy wszystkimi punktami sieci.

Dostęp  PA  do  sieci  LTE  uzyskany  będzie  wyłącznie  za  pomocą  terminali  dostępowych,

nawet  w  przypadku  bezpośredniego  sąsiedztwa  z  szafą  węzła  sieci.  Rozwiązanie  takie
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zostało  przyjęte  ze  względów  eksploatacyjnych,  aby  nie  ingerować  w  strukturę  sieci

a jedynie wykorzystać jej wykreowaną usługę. Bezpośrednie połączenie z szkieletem sieci

LTE  posiadało  będzie  jedynie  MCA  i,  z  racji  instalacji  w  tej  samej  lokalizacji,  punkt

alarmowy PA01.

Zapasowe połączenie, oparto na radiowym systemie transmisji  danych VHF, na obecnie

użytkowanej przez UM Radomia częstotliwości.
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Rys. 1. Symulacja zasięgu syren DSE
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Tabela 2. Zestawienie rodzajów syren w punktach alarmowych

L.p. Symbol PA Typ syreny Pozycja Azymut Charakterystyka

1 PA01 DSE-300S 51°24'4"N 
21°9'28"E

0 360

2 PA02 DSE-300S
51°24'3"N 
21°8'17"E

349 360

3 PA03 DSE-600S 51°24'9"N 
21°7'22"E

220 0

4 PA04 DSE-600S
51°24'41"N 
21°6'42"E

310 0

5 PA05 DSE-600S 51°24'36"N 
21°7'56"E

340 180

6 PA06 DSE-600S
51°24'39"N 
21°9'3"E

350 180

7 PA07 DSE-600S 51°24'46"N 
21°9'45"E

15 180

8 PA08 DSE-1200S
51°26'19"N 
21°11'19"E

20 360

9 PA09 DSE-600S 51°24'26"N 
21°10'53"E

45 180

10 PA10 DSE-600S
51°23'47"N 
21°9'2"E

100 0

11 PA11 DSE-600S 51°23'47"N 
21°9'2"E

220 360

12 PA12 DSE-600S
51°23'30"N 
21°7'57"E

240 0

13 PA13 DSE-300S 51°23'2"N 
21°9'16"E

130 0

14 PA14 DSE-300S
51°23'12"N 
21°9'57"E

0 0

15 PA15 DSE-900S 51°22'38"N 
21°11'17"E

110 350

16 PA16 DSE-600S
51°22'33"N 
21°10'23"E

210 0

17 PA17 DSE-300S 51°22'32"N 
21°9'28"E

300 0

18 PA18 DSE-600S
51°22'34"N 
21°8'50"E

270 0

19 PA19 DSE-900S 51°22'40"N 
21°7'45"E

160 0

20 PA20 DSE-600S
51°21'57"N 
21°7'42"E

135 0

21 PA21 DSE-900S 51°21'52"N 
21°5'32"E

55 180
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22 PA22 DSE-600S
51°22'41"N 
21°5'33"E

100 0

23 PA23 DSE-1200S 51°23'40"N 
21°4'48"E

90 180

Objaśnienie do tabeli nr 2 – rodzaje charakterystyk syren DSE:

„0” – wszystkie  głośniki  skierowane  w  tym  samym  kierunku,  propagacja  dźwięku

w kierunku azymutu

„180” – połowa głośników skierowana przeciwstawnie, propagacja dźwięku w kierunku azymutu i

kierunku przeciwnym

„360” – głośniki rozmieszczone w czterech kierunkach, propagacja dźwięku dookólna
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III. Realizacja techniczna

III.1.  Miejska Centrala Alarmowa (MCA)

Projektuje się umieszczenie serwera SSK w szafie RACK nr R1 pomieszczenia technicznego

CMM w Radomiu. Dla zapewnienia potrzeb transmisji pomiędzy SSK, RDP/A/C, PA01, DT

i siecią LTE a także przyszłej  integracji  z  systemami zewnętrznymi, należy zainstalować

w szafie  RACK  nr  R2  router  sieci  Ethernet  (MCZK-GW),  wyposażony  w  12  portów

10/100/1000Base-T i 4 porty SFP. 

Urządzenia zasilić z istniejącego zasilacza awaryjnego APC SmartUPS XL 5000, który należy

rozbudować o dodatkowy moduł bateryjny SURT192XLBP.

Terminal dyspozytora umieścić w pomieszczeniu MCZK, w miejscu przygotowanym przez

Inwestora. Na potrzeby DTE pomiędzy szafą R2 a biurkiem operatora w MCZK wykonać

dedykowaną  instalację  zasilającą  (przewód  YDYżo  3x2,5  mm2)  i  sygnałową  (2xUTP

cat. 5e), zakończone gniazdem modułowym przy stanowisku obsługi. 

Adresację IP dla urządzeń aktywnych systemu przydzielić z puli prywatnej 10.15.200.0/24. 

Adresacja IP dla terminali LTE zostanie przyznana na etapie realizacji.

Schemat połączeń MCA na rys. L-2.

III.2. Radiowy punkt dostępowy RPDAC01

Projektuje  się  lokalizację  RPD-AC01  na  poddaszu  budynku  w  sąsiedztwie  istn.  szafy

teleinformatycznej  systemu  MM  Radomia.  Transmisję  do  SSK  zapewnia  Inwestor

i udostępnia w szafie na porcie przełącznika (wydzielony vlan na 2 portach – dla RPDAC01

i PA01). Zasilanie urządzeń przewidziano bezpośrednio z obwodu elektrycznego szafy MM.

Antenę VHF zainstalować w miejscu obecnie używanej, okablowanie wyprowadzić na dach

przez istn. podstawę syreny.

Schemat połączeń RPDAC01 na rys. L-2.
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III.3. Punkt Alarmowy PA01

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA01

Nazwa obiektu Urząd Miasta Radomia

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek, dach płaski

Adres ul. Kilińskiego 30, Radom

Współrzędne 51°24'6.51"N,  21° 9'26.61"E

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na IV kondygnacji

Moc akustyczna DSE 300W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-300S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym,  zainstalować  na  wsporniku  przy  podstawie

masztu.  Antenę  VHF  i  terminal  LTE  zamontować  na odskoczni  masztu  balastowego.

BS zasilić  z  TB  T.71  zlokalizowanej  w  korytarzu  IV  piętra.  Do  zabezpieczenia  obwodu

zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić  w przestrzeni  sufitu  podwieszanego  w osłonie  z  rury  karbowanej.  Na  dachu

wykonać  trasę  kablową  z  koryta  siatkowego  60x40mm,  umieszczonego

na prefabrykowanych  wspornikach  betonowych.  Do wyprowadzenia  okablowania

na zewnątrz wykorzystać wyłaz dachowy – nad powierzchnią dachu przewody wyprowadzić

w cokole, przewiertem skierowanym w dół, odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-1.
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III.4 Punkt alarmowy PA02

KARTA LOKALIZACYNO-TECHNICZNA

Symbol projektowy PA02

Nazwa obiektu Publiczne Gimnazjum nr 1

Adres ul. Staromiejska 11, Radom

Współrzędne 51°24'3.58"N,  21° 8'16.82"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek z płaskim dachem, kryty papą

Montaż syreny DSE Na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Lokalizacja zasilania TB na II kondygnacji

Moc akustyczna DSE 300W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje się montaż syreny DSE-300S w miejscu istniejącej syreny mechanicznej. Stare

urządzenie zdemontować a nową syrenę zainstalować na elemencie montażowym PMS-1,

posadowionym na kołnierzu istniejącej podstawy. 

Blok sterujący w wykonaniu zewnętrznym zainstalować na uchwycie podstawy, za pomocą

zestawu montażowego dla słupów. Zasilanie z istn. tablicy bezpieczników w korytarzu II

piętra. Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować rozdzielnicę modułową 2S

wraz z wyłącznikiem nadprądowym S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  wewnątrz  budynku  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm. W miejscu istn. rury osłonowej kabla syreny mechanicznej, wykonać nowy

przepust fajkowy.

Szafę i konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-2.
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III.5 Punkt alarmowy PA03

KARTA LOKALIZACYNO-TECHNICZNA

Symbol projektowy PA03

Nazwa obiektu Publiczne Gimnazjum nr 12

Adres ul. Krucza 12/10, Radom

Współrzędne 51°24'9.55"N, 21°7'22.51"E

Charakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Wysięgnik dedykowany, mocowanie do przybudówki

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż w przybudówce

Przyłącze zasilania TB na III kondygnacji

Moc akustyczna DSE 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  dedykowanej  konstrukcji  wsporczej  z  rury

o średnicy  90mm,  przytwierdzonej  do  przybudówki  dachu.  Konstrukcję  zakończyć

kołnierzem zgodnym wymiarowo z korpusem syreny. 

Blok sterujący w wykonaniu standardowym zainstalować wewnątrz przybudówki. Zasilanie

z istn. tablicy bezpieczników w korytarzu III piętra. Do zabezpieczenia obwodu zasilania,

w TB zabudować rozdzielnicę modułową 2S wraz z wyłącznikiem nadprądowym S301 B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  wewnątrz  budynku  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm.  Do  wyprowadzenia  kabla  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy,

z wykonanym przepustem kablowym w cokole. 

Szafę i konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-3.
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III.6 Punkt alarmowy PA04

KARTA LOKALIZACYNO-TECHNICZNA

Symbol projektowy PA04

Nazwa obiektu Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej

Adres ul. Uniwersytecka 6, Radom

Współrzędne 51°24'41.37"N,  21° 6'41.96"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na II kondygnacji

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje się montaż syreny DSE-600S na maszcie balastowym Pluscom 5340DSEDSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym,  zainstalować  na  wsporniku  przy  podstawie

masztu.  Antenę VHF i  terminal  LTE zamontować na odskoczni  masztu balastowego.  BS

zasilić z TB zlokalizowanej w korytarzu I piętra. Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB

zabudować rozdzielnicę modułową 2S wraz z wyłącznikiem nadprądowym S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 40x25mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x40mm,  umieszczonego  na  prefabrykowanych  wspornikach  betonowych.

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-4.
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III.7 Punkt alarmowy PA05

KARTA LOKALIZACYNO-TECHNICZNA

Symbol projektowy PA05

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29

Adres ul. Ceglana 14

Współrzędne 51°24'36.32"N,  21° 7'55.84"E

Charakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB w pom. sali gimnastycznej

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego i zasilić z TB zlokalizowanej w korytarzu I piętra. Antenę VHF i terminal LTE

zainstalować na odskoczni.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 60x20mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x60mm,  umieszczonego  na  prefabrykowanych  prefabrykowanych  wspornikach

betonowych. Do wyprowadzenia okablowania na zewnątrz wykorzystać wyłaz dachowy –

nad powierzchnią dachu przewody wyprowadzić w cokole, przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-5.
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III.8 Punkt alarmowy PA06

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA06

Nazwa obiektu Zespół Szkół Odzieżowych, Stylizacji i Usług

Adres ul. Śniadeckich 5, Radom

Współrzędne 51°24'38.69"N,  21° 9'3.01"E

Charakterystya obiektu Dwukondygnacyjny budynek z płaskim dachem, kryty papą

Montaż syreny DSE Na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż w przybudówce

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II

Moc akustyczna 600W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  w  miejscu  istniejącej  syreny  mechanicznej.

Urządzenie zainstalować na elemencie montażowym PMS-1, posadowionym na kołnierzu

podstawy. Antenę i terminal LTE zainstalować równolegle do istn. konstrukcji na odskoczni

antenowej z rurą fi 50mm.

Blok sterujący zainstalować w przybudówce i zasilić z TB w korytarzu I piętra.

Do zabezpieczenia  obwodu zasilania,  w TB zabudować rozdzielnice  PCV 2s i  wyposażyć

w wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 60x40mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x40mm, umieszczonego na prefabrykowanych wspornikach betonowych.

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-3.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-6.
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III.9 Punkt alarmowy PA07

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA07

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Adres ul. Sowińskiego 1, Radom

Współrzędne 51°24'46.37"N,  21° 9'44.21"E

Charakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budynek z płaskim dachem, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji III

Moc akustyczna 600W [4x150W]

Opis instalacji:
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Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego i zasilić z TB zlokalizowanej w korytarzu II piętra. Antenę VHF i terminal LTE

zainstalować na odskoczni. 

Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 60x40mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x40mm,  umieszczonego  na  prefabrykowanych  prefabrykowanych  wspornikach

betonowych w tworzywie. Do wyprowadzenia okablowania na zewnątrz wykorzystać wyłaz

dachowy  –  nad  powierzchnią  dachu  przewody  wyprowadzić  w  cokole,  przewiertem

skierowanym w dół, odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-7.
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III.10 Punkt alarmowy PA08

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA08

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

Adres ul. Energetyków 10,  Radom

Współrzędne 51°26'18.87"N,  21°11'19.58"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek z kopertowym dachem, kryty blachą

Montaż syreny DSE Dedykowany wysięgnik, mocowany do komina, przejście przez dach budynku

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzny, montaż na ścianie komina na poddaszu

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II, korytarz

Moc akustyczna 1200W [8x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje się  montaż syreny DSE-1200S na dedykowanej  konstrukcji  wsporczej z rury

o średnicy  90mm,  przytwierdzonej  do  komina  i  wyprowadzonej  przez  połać  dachową

na wys. 70cm. Miejsce wyprowadzenia osłonić obróbką blacharską i uszczelnić. Wspornik

zakończyć kołnierzem zgodnym wymiarowo z korpusem syreny. 

Antenę VHF i terminal LTE zainstalować za pomocą odskoczni anteny.

Blok  sterujący  w wykonaniu  standardowym zainstalować  na strychu  obiektu  na ścianie

komina wentylacyjnego. Zasilanie z istn. tablicy bezpieczników w korytarzu I piętra. Do

zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  TB  i  BS  kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm. Konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Szafę uziemić do szyny PE w TB przewodem LGY 6mm2.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-6.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-8.
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III.11 Punkt alarmowy PA09

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA09

Nazwa obiektu Zespół Szkół Elektronicznych

Adres ul. Sadkowska 19, Radom

Współrzędne 51°24'26.26"N,  21°10'53.25"E

Chakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budnek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na kosntrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania Rozdzielnica stacji bazowej LTE

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Zasilanie  elektryczne  BS  z  istn.  rozdzielnicy  elektrycznej  stacji  LTE  przewodem

YDYżo 3x2,5 mm2.  Do  zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  rozdzielnicy  zabudować

wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  stacją  LTE  i  BS  wykonać  trasę  kablową  z  koryta  siatkowego  60x60mm,

umieszczonego na prefabrykowanych wspornikach betonowych w tworzywie.

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-9.
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III.12 Punkt alarmowy PA10

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA10

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

Adres ul. Odrodzenia 37, Radom

Współrzędne 51°23'36.88"N,  21°10'35.22"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budnek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II

Moc akustyczna 600W [4x150W]

Opis instalacji:
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Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  w  miejscu  istniejącej  syreny  mechanicznej.

Głośniki  szczelinowe  zainstalować  na  elemencie  montażowym  PMS-1,  posadowionym

na kołnierzu podstawy. Antenę i terminal LTE zainstalować równolegle do istn. konstrukcji

na odskoczni antenowej.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym,  zainstalować  na  przygotowanym wsporniku,

mocowanym do kołnierza istn. podstawy. Do jednofazowego zasilania syreny wykorzystać

2 przewody istn. kabel YDY 4x4mm2, po usunięciu obwodu urządzeń załączających TOPL

i wymianie w TB zabezpieczenia topikowego na wartość 10A.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-10.
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III.13 Punkt alarmowy PA11

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA11

Nazwa obiektu Zespół Szkół Budowlanych

Adres ul. Kościuszki 7, Radom

Współrzędne 51°23'47.60"N,  21° 8'59.18"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budnek z płaskim dachem, kryty papą

Montaż syreny DSE Wysięgnik dedykowany na ścianie sali gimnastycznej

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzny, montaż w pomieszczeniu gospodarczym na kondygnacji II

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  dedykowanym  wsporniku  z  rury  fi  90mm

przytwierdzonym do ściany bocznej, wystającym na wysokość 1,5m nad poziomem dachu.

Konstrukcja  zakończyć  elementem  montażowym  (kołnierzem),  zgodnym  wymiarowo

z korpusem syreny. Wspornik osadzić za pomocą kotew stalowych i połączyć z instalacją

odgromową obiektu.

Blok sterujący w wykonaniu zewnętrznym zainstalować na ścianie obok wspornika i zasilić

z TB w korytarzu I piętra. Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik

nadprądowy S301B10.

Okablowanie pomiędzy TB i BS prowadzić wewnątrz obiektu w korycie PCV 40x20mm.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-11.
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III.14 Punkt alarmowy PA12

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA12

Nazwa obiektu Publiczne Gimnazjum nr 11

Adres ul. Kujawska 19, Radom

Współrzędne 51°23'30.18"N,  21° 7'57.57"E

Charakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania Rozdzielnica elektryczna stacji LTE

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Zasilanie  elektryczne  BS  z  istn.  rozdzielnicy  elektrycznej  stacji  LTE  przewodem

YDYżo 3x2,5 mm2.  Do  zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  rozdzielnicy  zabudować

wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  stacją  LTE  i  BS  wykonać  trasę  kablową  z  koryta  siatkowego  60x60mm,

umieszczonego na prefabrykowanych wspornikach betonowych w tworzywie.

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-12.
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III.15 Punkt alarmowy PA13

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA13

Nazwa obiektu Publiczne Gimnazjum nr 2

Rodzaj obiektu Trzykondygnacyjny budnek z płaskim dachem, kryty papą

Adres ul. Gagarina 19, Radom

Współrzędne 51°23'1.87"N,  21° 9'16.61"E

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji III, korytarz

Moc akustyczna 300W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-300S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Zasilanie BS z TB na II korytarzu II piętra. Do zabezpieczenia obwodu zasilania,  w TB

zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 40x20mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x40mm,  umieszczonego  na  prefabrykowanych  wspornikach  betonowych.

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-13.
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III.16 Punkt alarmowy PA14

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA14

Nazwa obiektu Państwowa Szkoła Podstawowa nr 31

Adres ul. Biała 6, Radom

Współrzędne 51°23'12.31"N,  21° 9'56.90"E

Charakterystykaobiektu Trzykondygnacyjny budnek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji III, korytarz

Moc akustyczna 300W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-300S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Zasilanie  BS  z  TB  na  korytarzu  II  piętra.  Do  zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  TB

zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 40x20mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x60mm, umieszczonego na prefabrykowanych wspornikach betonowych w tworzywie .

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-3.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-14.
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III.17 Punkt alarmowy PA15

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA15

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20

Adres ul. Malenicka 29, Radom

Współrzędne 51°22'38.11"N,  21°11'19.11"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budnek, dachem wielospadowy, kryty blachodachówką

Montaż syreny DSE Dedykowany wysięgnik, mocowany do komina, przejście przez dach budynku

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzny, montaż na ścianie komina na poddaszu

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II, korytarz

Moc akustyczna 900W [6x150W]
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Opis instalacji: 

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-900S  na  dedykowanej  konstrukcji  wsporczej  z  rury

o średnicy  90mm,  przytwierdzonej  do  komina  i  wyprowadzonej  przez  połać  dachową

na wys. 1,5m. Miejsce wyprowadzenia osłonić obróbką blacharską i uszczelnić. Wspornik

zakończyć kołnierzem zgodnym wymiarowo z korpusem syreny. 

Antenę VHF i terminal LTE zainstalować za pomocą odskoczni anteny.

Blok  sterujący  w wykonaniu  standardowym zainstalować  na strychu  obiektu  na ścianie

komina  wentylacyjnego.  Zasilanie  z  istn.  tablicy  bezpieczników  w  korytarzu  I  piętra.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  TB  i  BS  kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm. Konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Szafę uziemić do szyny PE w TB przewodem LGY 6mm2.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-5.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-15.
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III.18 Punkt alarmowy PA16

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA16

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Adres ul. Wyścigowa 49, Radom

Współrzędne 51°22'32.67"N,  21°10'23.39"E

Rodzaj obiektu Dwukondygnacyjny budnek, dach wielospadowy, kryty blachą 

Montaż syreny DSE Dedykowany wysięgnik, mocowany do komina na obejmach stalowych

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzny, montaż na strychu

Przyłącze zasilania Rozdzielnia główna, parter

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  dedykowanej  konstrukcji  wsporczej  z  rury

o średnicy  90mm,  przytwierdzonej  do  komina  za  pomocą  obejm  stalowych.  Wspornik

zakończyć  kołnierzem  zgodnym  wymiarowo  z  korpusem  syreny.  Konstrukcję  wsporczą

połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Antenę VHF i terminal LTE zainstalować za pomocą odskoczni anteny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  standardowym  zainstalować  w  pomieszczeniu  rozdzielni

głównej budynku na parterze. Zasilanie z istn. TB,  do zabezpieczenia obwodu zasilania,

zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy BS i wejściem na strych okablowanie prowadzić w korycie PCV 60x40mm.

Na  strychu  kable  prowadzić  w  rurze  RL32.  Wyprowadzenie  kabli  na  dach  przepustem

fajkowym, obrobionym blacharsko i uszczelnionym.

Szafę uziemić do szyny PE w RG przewodem LGY 6mm2.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-16.
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III.19 Punkt alarmowy PA17

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA17

Nazwa obiektu Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

Adres ul. Armii Ludowej 1, Radom

Współrzędne 51°22'31.78"N,  21° 9'28.87"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzny, montaż na kosntrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania Rozdzielnica stacji bazowej LTE

Moc akustyczna 300W [2x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-300S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym   zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Zasilanie  BS z  rozdzielnicy  elektrycznej  stacji  bazowej  LTE.  Do zabezpieczenia  obwodu

zasilania, w rozdzielnicy zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  stacją  LTE  i  BS  wykonać  trasę  kablową  z  koryta  siatkowego  60x60mm,

umieszczonego na prefabrykowanych prefabrykowanych wspornikach betonowych.

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-3.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-17.
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III.20 Punkt alarmowy PA18

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA18

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23

Adres ul. Gajowa 60, Radom

Współrzędne 51°22'33.78"N,  21° 8'49.39"E

Charaterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budnek z płaskim dachem, kryty papą

Montaż syreny DSE Na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzna, montaż w przestrzeni międzystropowej

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji III, korytarz

Moc akustyczna 600W [4x150W]

Opis instalacji:
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Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  w  miejscu  istniejącej  syreny  mechanicznej.

Urządzenie zainstalować na elemencie montażowym PMS-1, posadowionym na kołnierzu

podstawy. Antenę i terminal LTE zainstalować równolegle do istn. konstrukcji na odsokoczni

antenowej z rurą fi 50mm.

Blok sterujący zainstalować w  przestrzeni międzystropowej i zasilić z TB na korytarzu II

piętra.  Do zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  TB  zabudować  rozdzielnice  PCV  2s

i wyposażyć w wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  wejściem  a  przestrzenią

międzystropową prowadzić w korycie PCV 40x20mm, dalej w RL22.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-18.
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III.21 Punkt alarmowy PA19

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA19

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17

Adres ul. Wierzbicka 89/93,  Radom

Współrzędne 51°22'35.31"N,  21° 7'43.72"E

Charakterystyka obiektu Trzykondygnacyjny budnek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Na maszcie balastowym

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji III, korytarz

Moc akustyczna 900W [6x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-900S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny.

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym  zainstalować  na  wspornikach  masztu

balastowego. Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

BS  zasilić  z  TB  na  korytarzu  II  piętra.  Do zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  TB

zabudować rozdzielnicę PCV 2S i wyposażyć w wyłącznik nadprądowy S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5mm2 na  odcinku  pomiędzy  TB  a  przepustem  kablowym

prowadzić w korycie PCV 40x20mm. Na dachu wykonać trasę kablową z koryta siatkowego

60x60mm, umieszczonego na prefabrykowanych wspornikach betonowych w tworzywie.

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. 

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-5.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-21.
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III.22 Punkt alarmowy PA20

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA20

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21

Adres ul. Trojańska 5, Radom

Współrzędne 51°21'56.28"N,  21° 7'42.18"E

Charaktrystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek z dachem spadowym, kryty blachą trapezową

Montaż syreny DSE Wysięgnik dedykowany, mocowanie do ściany sali gimnastycznej

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na ścianie obiektu

Przyłącze zasilania TB na I kondygnacji, korytarz

Moc akustyczna 600W [4x150W]

NET STRATEGY sp. z o.o.  50

00-870 Warszawa, al. Jerozolimskie 96 tel. +48 22 2472784  fax. 22 247 21 62 office@netstrategy.pl
   

E
 S T R A T E G Y

TN



Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  dedykowanej  konstrukcji  wsporczej  z  rury

o średnicy  90mm,  przytwierdzonej  do  ściany  sali  gminastycznej,  wystającej  nad

powierzchnię  dachu  na  wys.  1,5  m.  Konstrukcję  zakończyć  kołnierzem  zgodnym

wymiarowo z korpusem syreny.  Antenę VHF i terminal LTE zainstalować na odskoczni. 

Blok  sterujący  w  wykonaniu  zewnętrznym  zainstalować  na  ścianie  obok  wspornika.

Zasilanie z istn. tablicy bezpieczników w korytarzu na parterze. Do zabezpieczenia obwodu

zasilania, w TB zabudować rozdzielnicę modułową 2S wraz z wyłącznikiem nadprądowym

S301B10.

Kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  wewnątrz  budynku  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm.  Wyprowadzenie  kabla  na  zewnątrz  przez  ścianę  boczną  świetlika,

uszczelnionym przepustem.

Szafę i konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-20.
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III.23 Punkt alarmowy PA21

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA21

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25

Adres ul. Starokrakowska 124/128, Radom

Współrzędne 51°21'52.52"N,  21° 5'31.66"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek, dach płaski, kryty papą

Montaż syreny DSE Maszt balastowy

Rodzaj i lokalizacja BS Zewnętrzna, montaż na konstrukcji masztu balastowego

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II, korytarz

Moc akustyczna 900W [6x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-900S  w  miejscu  istniejącej  syreny  mechanicznej.

Urządzenie zainstalować na elemencie montażowym PMS-1, posadowionym na kołnierzu

podstawy. Antenę i terminal LTE zainstalować równolegle do istn. konstrukcji na odsokoczni

antenowej.

Blok sterujący zainstalować na klatce schodowej, bezpośrednio pod sufitem I piętra i zasilić

z  piętrowej  TB.  Do  zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  TB  zabudować  wyłącznik

nadprądowy S301B10.

Okablowanie pomiędzy BS a DSE prowadzić wewnątrz obiektu w korycie PCV 60x40mm.

Do wyprowadzenia  okablowania  na  zewnątrz  wykorzystać  wyłaz  dachowy  –  nad

powierzchnią  dachu przewody wyprowadzić  w cokole,  przewiertem skierowanym w dół,

odpowiednio uszczelnione. Na dachu wykonać trasę kablową w korycie siatkowym 60x60,

umieszczonym na  wspornikach betonowych w tworzywie.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-5.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-21.
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III.24 Punkt alarmowy PA22

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA22

Nazwa obiektu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Adres ul. Wośnicka 121, Radom

Współrzędne 51°22'41.39"N,  21° 5'33.15"E

Charakterystyka obiektu Dwukondygnacyjny budynek, dach płasi, kryty papą

Montaż syreny DSE Na istniejącej podstawie syreny mechanicznej

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzna, montaż na filarze stropu w przestrzeni międzystropowej

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji II, korytarz

Moc akustyczna 600W [4x150W]
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Opis instalacji:

Projektuje  się  montaż  syreny  DSE-600S  na  maszcie  balastowym  Pluscom  5340DSE,

posadowionym   na  powierzchni  dachu.  Maszt  posiada  na  wysokości  1,5m  element

montażowy (kołnierz), zgodny wymiarowo korpusem syreny. Antenę VHF i terminal LTE

zainstalować  na odskoczni.  Zasilanie  BS  z  TB  zlokalizowanej  w  korytarzu  I  piętra.

Do zabezpieczenia  obwodu  zasilania,  w  rozdzielnicy  zabudować  wyłącznik  nadprądowy

S301B10.

Konstrukcję masztu balastowego połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-4.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-22.
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III.24 Punkt alarmowy PA23

KARTA LOKALIZACYJNA

Symbol projektowy PA23

Nazwa obiektu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

Adres ul. Kierzkowska 118, Radom

Współrzędne 51°23'40.59"N,  21° 4'49.32"E

Charakterystyka obiektu Jednokondygnacyjny budynek, dach spadowy, kryty blachą trapezową

Montaż syreny DSE Dedykowany wysięgnik, montaż do komina

Rodzaj i lokalizacja BS Wewnętrzna, montaż na kominie w przestrzeni międzystropowej

Przyłącze zasilania TB na kondygnacji I, przedsionek wejścia

Moc akustyczna 1200W [8x150W]
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Opis instalacji: 

Projektuje się  montaż syreny DSE-1200S na dedykowanej  konstrukcji  wsporczej z rury

o średnicy 90mm, przytwierdzonej do komina stalowymi obejmami. Miejsce wyprowadzenia

osłonić  obróbką  blacharską  i  uszczelnić.  Wspornik  wyprowadzić  na  wys.  1m  nad

powierzchnię komina i zakończyć kołnierzem zgodnym wymiarowo z korpusem syreny. 

Antenę VHF i terminal LTE zainstalować za pomocą odskoczni anteny.

Blok  sterujący  w wykonaniu  standardowym zainstalować  na strychu  obiektu  na ścianie

komina  wentylacyjnego.  Zasilanie  z  istn.  tablicy  bezpieczników  na  parterze  obiektu.

Do zabezpieczenia obwodu zasilania, w TB zabudować wyłącznik nadprądowy S301B10.

Pomiędzy  TB  i  BS  kabel  zasilający  YDYżo  3x2,5  mm2 prowadzić  w  korycie  kablowym

PCV 40x20mm. Konstrukcję wsporczą połączyć z istn. instalacją odgromową obiektu.

Połączenia urządzeń wykonać w/g schematu typowego L-6.

Zasilanie w/g schematu typowego L-7.

Trasy kablowe i lokalizacja urządzeń na rys. W-23.
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IV. Wymagania w zakresie zastosowanych urządzeń i materiałów

Niniejsza  dokumentacja  projektowa została  sporządzona  w oparciu  o  urządzenia,  które

wskazano z nazwy producenta i modele lub numery katalogowe. Wykonawca składający

ofertę w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego może zaoferować rozwiązania

równoważne, pod warunkiem udokumentowania równoważności technicznej i funkcjonalnej

w  stopniu  wymaganym  przez  Zamawiającego.  Ocena  równoważności  oferowanych

rozwiązań powinna odbyć się na etapie składania ofert, przy czym brak wskazania w ofercie

urządzeń  równoważnych  traktowany  jest  jako  oferta  wykonania  na  rozwiązaniu

projektowanym. Zasady oceny równoważności obejmują:

1. W  pierwszej  kolejności,  sprawdzenie  spełnienia  przez  system  równoważny

wymaganych parametrów minimalnych

2. W dalszej kolejności, w przypadku elementów dla których nie określono parametrów

równoważności  –  możliwości  ich  zastosowania  pod  kątem  funkcji  opisanych

w projekcie.

W  celu  zapewnienia  unifikacji  rozwiązań  i  spójności  systemu,  wymagane  jest  aby

poszczególne grupy urządzeń pochodziły od tego samego producenta:

Grupa 1. Sprzęt i oprogramowanie systemu alarmowania, tj: 

– syreny i moduły sterujące (zestaw urządzeń oferowanty jako kompletne rozwiązanie), 

– radiowy punkt dostępowy (zestaw urządzeń oferowanty jako kompletne rozwiązanie)

– elementy  konstrukcyjne  zespalające  głośniki  szczelinowe  lub  dystansujące

od istniejących konstrukcji

– oprogramowanie serwera i dyspozytorów

Grupa 2: Serwer i terminal dyspozytora

IV.1. Wymagane parametry minimalne systemu alarmowania

IV.1.1 Syreny DSE i bloki sterujące

– syreny muszą być wyposażone w zestawy głośników umożliwiające stopniowanie mocy

akustycznej w zakresach co najmniej 300W, 600W, 900W, 1200W
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– syreny muszą obsługiwać odtwarzanie komunikatów głosowych na żywo i wcześniej

zdefiniowanych

– syreny muszą generować sygnał dwutonowy o częstotliwości 415/425 KHz

– syreny  muszą  posiadać  możliwość  zasilania  awaryjnego  z  baterii  akumulatorów w

zakresie 2x33 do 2x120 Ah

– pobór mocy systemu podczas czuwania nie powinien wynosić więcej niż 1W

– w przypadku zaniku zasilania, syrena musi być zdolna do wygenerowania co najmniej

20-stu jednominutowych alarmów, w ciągu pierwszych 24 godzin 

– blok syreny musi posiadać budowę modułową, z wydzielonymi niezależnie elementami

wykonawczymi,  co  najmniej:  2-wyjściowy  wzmacniacz,  zasilacz  buforowy,  moduł

sterujący, moduł transmisji VHF)

– syrena  musi  posiadać  opcjonalną  możliwość  zdalnego  sterowania   cyfrowego:  z

dowolnej sieci IP, w sieci TDMA i FDMA (protokoły MOTOTRBO, NEXEDGE, IDAS), w

sieci TETRA

–  syrena musi  posiadać opcjonalną możliwość zdalnego sterowania analogowego: w

systemie  DSP-50,  DSP-50/OC,  RSSS-2000/3000,  MDSA-21,  poprzez  łącze

dzierżawione lub sieć PSTN

– syrena  musi  posiadać  opcjonalną  możliwość  sterowania  lokalnego:  przekazywanie

komunikatów  przez  mikrofon  ręczny,  przekazywanie  komunikatów  przez  mikrofon

biurkowy, generowanie sygnałów obsługiwane z klawiatury z ekranem LCD, praca w

trybie  zegarowym, aktywację  do  15  różnych alarmów na podstawie  zmiany  stanu

wejść cyfrowych)

– syrena  musi  wspierać  sygnały  predefiniowane  przez  producenta  z  możliwością

regulacji czasu trwania, narastania i opadania dźwięku 

– syrena musi umożliwić odtworzenie do do 64 sygnałów alarmowych (zapisanych na

karcie SD) odtwarzanych z pamięci syreny (pliki wave lub mp3)

– syrena musi  umożliwić  odtworzenie  do 64 komunikatów głosowych (zapisanych na

karcie SD) odtwarzanych z pamięci syreny (pliki wave lub mp3) 

– syrena musi umożliwić podawanie komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym ze

stanowiska kierowania lub lokalnie 
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– syrena musi zapewnić możliwość łączenia kilku dowolnych sygnałów alarmowych w

makra 

– syrena  musi  wspierać  odtwarzanie  dowolnych  komunikatów z  pamięci,  np.  hejnał,

kurant, dzwon 

– syrena musi prezentować w bloku sterującym ogólny status systemu, co najmniej:

numer identyfikacyjny, czas, stan zasilania, napięcie, poprawność wykonania testu)

– głośniki syreny muszą pracować przy temperaturze od -30 do +60 st. C

– blok sterujący syreny w wykonaniu zewnętrznym musi pracować w temperaturze od

-20 do +60 st. C– głośniki  powinny  być  wykonane  z  niekorodujących   stopów

lekkich, zapewniających wagę jednego urządzenia nie przekraczającą 8 kg

– fabrycznie  zmontowany  blok  sterujący  powinien  być  silnie  skonsolidowany  a  jego

suma wymiarów wysokość/szerokość/głębokość nie przekraczać 1500 mm

– system  musi  być  objęty  36-miesięczną  gwarancją  producenta,  polegającą

na dokonywaniu  naprawy  w  miejscu  jego  instalacji  (on-site),  z czasem  podjęcia

naprawy nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia i gwarantowanym czasem usunięcia

usterki w ciągu 48 godzin. Naprawa musi być dokonywana  przez serwis producenta

lub autoryzowany punkt serwisowy.

IV.1.2 System centralnego zarządzania syrenami

– system musi  wspierać  pracę  w  dowolnej  sieci  IP  oraz  sieci  radiowej  VHF/UHF,  w

dowolnej konfiguracji łącze podstawowe/zapasowe

– system powinien być zbudowany w architekturze wielopoziomowej i hierarchicznej i

zapewniać możliwość definiowania podsystemów, podsieci i grup  

– system  musi  być  rekonfigurowalny,  tj.  pozwalać  na  zamianę  roli

podrzędnej/nadrzędnej centrali

– transmisja w każdym medium musi być szyfrowana unikalnym kluczem, z algorytmem

o sile nie gorszej niż AES-128 jak również umożliwiać asymetryczne szyfrowanie RSA

– transmisja w sieci VHF/UHF nie powinna zabierać więcej niż 2 kbit/s

– system musi umożliwiać włączanie sygnałów alarmowych w syrenach elektronicznych

DSE
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– system musi umożliwiać rozgłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym

w technologii VoIP przez pojedyncze syreny i ich grupy

– system musi umożliwiać lokalne rozgłaszanie komunikatów głosowych przez mikrofon

podłączony do syreny

– system  musi  umożliwiać  opcjonalną  integrację  istniejących  syren

elektromechanicznych

– system  musi  umożliwiać  przekazywanie  komunikatów  głosowych  informujących  o

konkretnych zdarzeniach: komunikaty nagrane w pamięci syreny oraz przekazywane

przez dyspozytora w czasie rzeczywistym

– system  musi  umożliwiać  utworzenie  12  predefiniowanych  alarmów  z  możliwością

zmiany parametrów: czas trwania, narastania, opadania, częstotliwość

– system musi umożliwiać wygenerowanie do 200 różnych alarmów definiowanych przez

użytkownika w postaci „makr” zapisanych w pamięci syreny (pamięć 8MB)

– system musi umożliwiać opcjonalne powiadomienie antysabotażowe – automatyczne

wykrycie  otwarcia drzwi  bloku sterującego syreny powiadamianie  osób na telefony

komórkowe (opcja)

– system musi wizualizować syreny alarmowe na mapie rastrowej: lokalizacja, zasięg,

stan (włączony/wyłączony alarm, rodzaj zasilania), parametry stanu syren

– system musi sterować syrenami elektronicznymi i  mechanicznymi z poziomu mapy

rastrowej: włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie

statusu syreny

– system  musi  umożliwić  sposób  zaznaczania/wyboru  syren:  z  mapy,  z  listy,  po

numerze

– system musi przekazywać pełną informację o syrenie: adres, zdjęcie lokalizacji, numer

identyfikacyjny,  moc,  typ  zainstalowanego  radiotelefonu,  informacja  o  ostatnim

przeglądzie serwisowym,

– system musi umożliwiać regulację poziomu głośności syren

– system musi wspierać funkcję treningową – aktywacja alarmów/testów bez włączania

dźwięku w syrenach

– system musi być zabezpieczać dostęp do programu hasłem lub kluczem sprzętowym

(USB)
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– system musi umożliwiać zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkowników

– system  prowadzi  dziennik  wszystkich  zdarzeń  występujących  w  systemie  z  pełną

archiwizacją, sortowaniem i możliwością wydruku

– system  umożliwia  opcjonalnie  zdalną  konfigurację  syren  (numeracja,  przydział  do

grup, rodzaje alarmów definiowanie makr itp.) 

– system musi zapewniać pełną diagnostykę syren: łączność z syreną, stan zasilania

230V/rezerwowe,  pojemność  akumulatorów,  „cichy  test”  toru  audio  (wzmacniacze,

przetworniki)

– system  musi  zapewniać  automatyczne  testowanie  wszystkich  syren

o zaprogramowanej godzinie

– system musi  zapewniać  testowanie  pojedynczych,  wybranych lub  wszystkich  syren

w dowolnym momencie

– system  musi  opcjonalnie  umożliwiać  zdalne  zaprogramowanie  załączenia  syren

o zadanej godzinie (synchroniczne załączanie syren) 

– system musi  współpracować  z  stacją  pogodową  w  zakresie  pomiaru  temperatury,

prędkości i kierunku wiatru

– system musi współpracować z czujnikami poziomów alarmowych skażeń i wody

– system musi opcjonalnie zapewnić automatyczną synchronizację zegarów z wzorcem

czasu atomowego

– system  musi  opcjonalnie  zapewniać  interfejs  programistyczny  (API)  umożliwiający

integrację z innymi systemami klasy GIS, SCADA

– system musi  opcjonalnie  zapewniać  możliwość  wprowadzenia  jednostki  zapasowej,

pozwalającej załączyć syreny w przypadku awarii serwera centralnego

– system  musi  współpracować  z  innymi  systemami  ostrzegania  i  alarmowania,

odbierając sygnały załączenia alarmów lub komunikaty głosowe w czasie rzeczywistym

– system  powinien  zapewniać  możliwość  zarządzania  zdalnego  z  dedykowanego

webserwera 

– funkcjonalność serwera może być realizowana na maszynie serwerowej klasy PC lub w

kontrolerze radiowego punktu dystrybucyjnego
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– system powinien  posiadać  referencje  z  co  najmniej  dwóch  wdrożeń  obejmujących

sterowanie co najmniej 20 syrenami w aglomeracjach o liczbie ludności nie mniejszej

niż 200 tys. mieszkańców

– system powinien posiadać referencje z co najmniej jednego wdrożenia na terenie RP,

polegającego  na  sterowaniu  nie  mniej  niż  10  syrenami  pracującymi  w  systemie

analogowym RSSS-2000/3000 i wykorzystywanymi przez instytucje publiczne

– producent systemu powinien posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski

– system  musi  być  objęty  36-miesięczną  gwarancją  producenta,  polegającą

na dokonywaniu  naprawy  w  miejscu  jego  instalacji  (on-site),  z czasem  podjęcia

naprawy nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia i gwarantowanym czasem usunięcia

usterki w ciągu 48 godzin. Naprawa musi być dokonywana  przez serwis producenta

lub autoryzowany punkt serwisowy.

IV.2. Wymagane parametry w zakresie terminala (stacji) operatora

– konstrukcja typu all-in-one, jednostka centralna zintegrowana z monitorem 23"

– procesor  osiągający  w  teście  CPU  Benchmark  (http://www.cpubenchmark.net/)

wydajność co najmniej 7020 punktów

– zainstalowane dwa dyski twarde o pojemności 500GB, typu SATA i 16GB, typu SSHD

– 8 GB pamięci RAM, z możliwością rozbudowy do 16GB

– 6 interfejsów USB 3.0, w tym dwa na bocznym panelu oraz 5 interfejsów USB 2.0

– 1 wejście i 1 wyjście HDMI, 1 wyjście DisplayPort

– czytnik kart pamięci

– wbudowana kamera

– wbudowana karta Wi-Fi zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

– wbudowana karta Ethernet 10/100/1000 Mbps

– gwarancja producenta 36-miesięcy typu next business day

– zainstalowany system operacyjny w edycji profesjonalnej, umożliwiający uruchomienie

klienta systemu Digitex CZK/IP lub oferowanego systemu równoważnego

– producent  komputera  musi  umożliwiać  sprawdzenie  konfiguracji  i  gwarancji

komputera przez całodobowy serwis WWW i telefoniczną linię informacyjną
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– komputer musi być wyposażony w nabiurkowy mikrofon pojemnościowy na statywie,

o charakterystyce  kardioidalnej,  przyłączany  do  portu  USB,  z  24-bitowym

przetwarzaniem dźwięku

IV.3.Wymagane parametry routera

– 12 portów 1000/100/10 Base-T

– 4 porty SFP z wsparciem dla wkładek DDMI

– procesor 36-rdzeniowy

– 4 GB RAM

– port USB, szeregowy

– system operacyjny z funkcją przełączania (L2) i routingu (L3)

– zużycie mocy nie więcej niż 70W

– zarządzanie z poziomu Telnet, SSH, WWW, dedykowanej aplikacji administratora

– wsparcie dla protokołów routingu dynamicznego BGP, OSPF

– obsługa tunelowania Ethernet over IP, GRE

IV.4. Wymagane parametry minimalne serwera SSK

– procesor  osiągający  w  teście  CPU  Benchmark  (http://www.cpubenchmark.net/)

wydajność co najmniej 6015  punktów

– zainstalowane  dwa  dyski  twarde  o  pojemności  1TB,  z  możliwością  instalacji  6

kolejnych i możliwością wymiany bez wyłączania systemu, w obudowie hybrydowej,

skonfigurowane w macierzy RAID1

– 8 GB pamięci  RAM, z możliwością rozbudowy do 64GB w 4 modułach o prędkości

pracy 2133 MT/s

– 2 gniazda PCI 3.0

– wbudowane dwa porty Ethernet 100/1000Mb/s

– 4 interfejsy USB, w tym dwa z przodu i dwa z tyłu

– 1 wejście i 1 wyjście HDMI, 1 wyjście DisplayPort

– obudowa RACK 19", nie większa niż 1U, z szynami z prowadnicą przewodów

– wbudowana karta Ethernet 10/100/1000 Mbps
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– 2 nadmiarowe zasilacze 350 W z możliwością wymiany bez wyłączania systemu

– gwarancja producenta 36-miesięcy typu next business day

– fabrycznie  wbudowany  system  zarządzania  zdalnego  na  poziomie  sprzętowym

(możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego)

– zainstalowany system operacyjny w edycji profesjonalnej, umożliwiający uruchomienie

klienta systemu Digitex CZK/IP lub oferowanego systemu równoważnego

– producent  komputera  musi  umożliwiać  sprawdzenie  konfiguracji  i  gwarancji

komputera przez całodobowy serwis WWW i telefoniczną linię informacyjną

IV.6. Wymagane parametry okablowania głośników

– przewód  musi  być  dedykowany  przez  producenta  do  zastosowania  w  systemach

nagłośnienia

– przewód musi posiadać powłoka elastyczną, wzmocniona i odporna na promieniowanie

UV 

– przewód musi posiadać 4 żyły o przekroju 2,5 mm2 każda

– średnica przewodu nie powinna przekraczać 11 mm

IV.7. Wymagane parametry minimalne masztów balastowych

– wykonanie z stali ocynkowanej

– średnica rury nośnej nie mnie niż 90mm

– wykonanie modułowe z modułów betonowo-stalowych, zkręcanych w celu uzyskania

odpowiedniej wagi

– możliwość regulacji kąta rury nośnej (montaż masztu na dachach pochyłych),

– fabryczny kołnierz rury nośnej, zgodny z elementem mocującym zastosowanych syren

– w komplecie  dedykowana  sztyca  odgromowa o  długości  1m zgodna  z  kołnierzem

montażowym syren DSE

– podstawa dla montażu szafki teletechnicznej, o wymiarach zgodnych z zastosowanymi

modułami punktów PA

IV.8. Wymagane parametry minimalne terminala LTE

– pełna zgodnośc ze standardem 3GPP LTE (min. Rel 9).
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– praca w paśmie częstotliwości 3,6-3.8GHz

– wsparcie dla technologii OFDMA i SC-FDMA

– praca w technologii TDD.

– obsługa modulacje QPSK, QAM16 i QAM64 przynajmniej w kierunku dowlink.

– wewnętrzna, wbudowana antena z zyskiem co najmniej 15,5 dBi

– fizyczny interfejs do podłączenia anteny zewnętrznej

– maksymalna  moc  transmisji  mierzona  w  terminalu  abonenckim  na  złączu  portu

antenowego RF nie powinna być mniejsza niż 23 dBm.

– obsługa technologii MIMO.

– wsparcie klasyfikacji ruchu i funkcje jakości usług (QoS-Quality of Service) w oparciu o

mechanizm IP DSCP

– zarządzanie lokalnie lub zdalnie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej

– wsparcie dla protokołu TR-069 dla administracji centralnej

– wsparcie dla szyfrowania 128bit AES i algorytmy szyfrowania SNOW 3G dla LTE.

– szyfrowanie 64/128bit WEP, 256bit WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP i AES dla klientow sieci

WLAN

– temperatura otoczenia, w ktorej terminal LTE powinien działać prawidłowo, powinna

wynosić co najmniej: od 0 st. C do +40 st. C dla wewnętrznej części terminala (IDU) i

od -35 st. C do +50 st. C dla zewnętrznej części zewnętrznej (ODU)

– interfejs Ethernet (RJ-45) z PoE (Power over Ethernet)

– elementy  zewnętrzne  terminala  powinny  być  zgodne  ze  wspołczynnikiem  ochrony

co najmniej IP67

– urządzenie  powinno  mieć  wbudowane  zabezpieczenie  przeciwprzepięciowe.

Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być zgodna ze standardem ITU-T K20/21/44.

– hermetyczne gniazdo na kartę SIM służące do autentykacji z siecią LTE

– terminal powinien posiadać funkcjonalności  firewall  i  umożliwiać translację adresow

(NAT)
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