
RÓWNOWAŻNE 

 

Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotu umowy i nie ma możliwości 

opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń to wskazaniom takim powinny towarzyszyć wyrazy 

„równoważny" wraz z informacją w jaki sposób będzie oceniana równoważność. W takim przypadku 

Projektant zobowiązany jest do przedstawienia uzasadnienia. 

Materiały 

Ponieważ w dokumentacji projektowej przykładowo podano nazwy producentów niektórych 

materiałów i urządzeń sporządzono informację z określeniem minimalnych wymogów dotyczących 

produktów równoważnych – tabela poniżej. Podano je w celu określenia standardu danego elementu. 

Należy zachować ich równoważność z charakterystyką przykładową, tj.: 

Lp. 
Użyte nazwy producentów w 

dokumentacji projektowej 
Minimalne wymogi dot. produktu równoważnego 

Instalacja przyzywowa 

 

Wskaźnik pomieszczenia 
FLSY-2205 

 

Pokojowa lampka sygnalizacyjna - alarm akustyczny i optyczny 

z czerwonymi LED 

– możliwość przyłączenia maks. 8 przycisków przywoławczych  

i 4 kasujących  

– lampa sygnalizacyjna działa w pełni samodzielnie 

we współpracy przyciskami przywoławczymi i kasującymi,  

– kontrola przewodów na przerwanie i zwarcie 

– funkcja pamięci: do wyboru (ZAŁ/WYŁ) 

– natężenie akustyczne sygnału: ok. 70dB w odległości 1m 

– osobny obwód przywołania 1 kasowania 

– wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączające (1A. 60VDC, 

30W wzgl.1A.42VAC.30VA) 

– pobór prądu: maks. 200mA AC lub 150mA DC 

– napięcie robocze: 24VAC/DC (20...28 V) 

– prąd kontroli obwodu: 7mA - wymiary: 85x85x35mm 

– montaż: natynkowy 

– częstotliwość: 1.800 do 2.800Hz 

2. Przycisk kasujący 20-102 
SIGMA + ramka 

Wkład przycisku kasującego z płytą centralną  

– z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką przypominającą  

– montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszce p/t 

3. Przycisk przywoławczy 
20-101 SIGMA + ramka 

Wkład przycisku przywoławczego z płytą centralną  

– z przyciskiem osłoniętym membraną i lampką dotykową  

– w dostawie 2 m przewód  

– montaż przycisku w ramce natynkowej lub puszce p/t 

4. Zasilacz 24V instalacji 
przyzewowej 

Zasilacz podtynkowy 

– dostarczający napięcie systemowe 24VDC, 0,5A 

– możliwość podłączenia maks. 2 pokoi 

– klasa ochronna II, SELV 

– montaż w puszce podtynkowej 



Instalacja oddymiania 

5. Centrala oddymiania 
MERCOR MCR 9705-10A 

Obudowa – stalowa  

Typ montażu – natynkowy 

Wyjścia – 2 wyjścia do siłowników 24V 5A, 3 dodatkowe wyjścia 

przekaźnikowe maks. 100mA 24V (sygnalizacja alarmu, 

uszkodzenia, otwarcia)  

Wejścia – 2 linie czujek (maks. 8 lub 10 na każdej linii), wejście 

sterujące z przycisków RPO (2 linie po 4), wejście 

przewietrzania LT, wejście automatyki wiatr/deszcz, wejście 

alarmu zewnętrznego  

Typ urządzenia – centrala oddymiania  

Maksymalny akumulator – 4x 3,2Ah  

Zasilanie – 230V  

Temperatura pracy – - 5 do +50 
o
C  

Klasa szczelności IP – IP 54  

Certyfikaty – Deklaracja Zgodności, Certyfikat Zgodności 

CNBOP, Aprobata Techniczna CNBOP  

– baterie akumulatorów zapewniające stan czuwania centrali 

bez zasilania sieciowego przez 72h 

– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali 

 – diody sygnalizujące: (zasilanie, stan gotowości, stan alarmu, 

uszkodzenie, stan "klapy otwarte") 

6. Przycisk oddymiania 

Ręczny przycisk oddymiania do central oddymiania 

Przeznaczenie ręcznego przycisku oddymiania: 

Ręczny przycisk oddymiania jest stosowany w systemach 

oddymiania do ręcznego wyzwalania alarmu oraz do 

sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowy 

wyłącznik wewnątrz obudowy umożliwia zdalne kasowanie 

alarmu. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami 

sterowania oddymianiem  

Budowa ręcznego przycisku oddymiania: 

   – obudowa IP30 z drzwiczkami na kluczyk zawierająca 

obwody elektroniczne 

  – przycisk wyzwalania alarmu 

  – diody świecące do sygnalizacji: stanu alarmu, stanu 

uszkodzenia, stanu gotowości 

   – układ kasowania alarmu: dodatkowy wyłącznik wewnątrz 

obudowy + dźwignia blokująca przed wadliwym użyciem 

– przycisk przeznaczony do montażu wewnątrz budynków 

7. Przycisk przewietrzania 

Przycisk przewietrzania do central oddymiania 

Przeznaczenie ręcznego przycisku oddymiania : 

Przycisk służy do codziennej wentylacji i przewietrzania obiektu. 

Umożliwia otwarcie lub zamknięcie okna lub klapy oddymiającej 



bez aktywacji alarmu, montaż natynkowy 

Wymiar: 80 x 80 x 55mm 

8. Czujka optyczna dymu 
 

Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania 

widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości 

pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym 

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

przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem 

temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na 

wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą 

czułość na dym widzialny.  

– napięcie pracy 12V ÷ 28V  

– maksymalny pobór prądu ≤ 60µA  

– prąd alarmowania 20mA  

– maksymalna wysokość instalowania 12m  

– maksymalna powierzchnia dozorowania od 60 do 80m
2
  

– temperatura pracy od - 25°C do + 55°C  

– dopuszczalna wilgotność względna do 95% przy 40°C  

– wymiary (bez gniazda) Ø 115 x 43mm  

– masa (bez gniazda) 0,15kg  

– kolor czujki biały  

9. Gniazdo czujek 

– gniazdo czujki  

– średnica przewodów linii dozorowej Ø4,5 ÷ Ø5,5mm  

– maksymalna średnica żył przewodów ≤ 1mm  

– masa gniazda ≤ 0,1 kg  

– główne wymiary gniazda Ø 107 mm ; h = 28,5 mm  

– rozstaw otworów do mocowania 63 mm 

10. Piktogram ROP 

Znak uruchamianie oddymiania  

Materiał: fotoluminescencyjna folia, fotoluminescencyjna płyta, 

folia samoprzylepna, płyta sztywna 

Wymiary: 150x200 

11. Akumulator 12V, 3Ah 

Akumulator 3,2Ah o napięciu 12 V, wykonany w technologii 

AGM (elektrolit uwięziony w separatorach z włókna szklanego) o 

projektowanej żywotności 5 lat. 

– napięcie znamionowe [V] 12 

– pojemność [Ah] 3.2 

 – wymiary [dł. x szer. x wys.] 134x34x66 

– waga [kg] 1,40 

Ponadto wszystkie inne materiały, gdzie użyto nazw producentów są jedynie materiałami 

przykładowymi i Wykonawca może zastosować inne materiały równoważne o parametrach 

technicznych i technologicznych nie niższych niż wskazano. 
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