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Prak�ty�ka�bu�do�wy�ru�ro�cią�gów�pre�izo�lo�wa�nych�(12)

W naj bliż szych ar ty ku łach omó wię

rzecz bar dzo istot ną z punk tu wi dze -

nia eks plo atu ją ce go sys te my pre izo lo -

wa ne - po praw ność bu do wy i dzia ła -

nia sys te mu alar mo we go. Po le cam te

ar ty ku ły szcze gól nie oso bom od po -

wie dzial nym za mon taż sys te mu alar -

mo we go w fir mach wy ko naw czych i

pra cow ni kom ma ją cym nad zór nad

tym sys te mem w trak cie od bio ru i

eks plo ata cji. Na pierw szy rzut oka

spra wy mo gą wy da wać się ma ło istot -

ne, w rze czy wi sto ści do kład na zna jo -

mość prze bie gu dru tów alar mo wych,

np. w cie pło cią gu osie dlo wym, sta no -

wi klucz do pre cy zyj ne go wy ty po wa -

nia miej sca awa rii. To zo sta nie do ce -

nio ne w środ ku zi my przez mar z ną -

cych wła ści cie li pięk nie urzą dzo nych

ogród ków przy do mo wych.

To fir ma eks plo atu ją ca ja ko pierw -

sza po win na się do wie dzieć, że na sie -

ci dzie je się coś nie do bre go i pod jąć

od po wied nie dzia ła nia w ce lu dia gno -

zy za ist nia łe go sta nu. O sku tecz no ści

tych dzia łań de cy du ją wszyst kie eta -

py po wsta wa nia ru ro cią gu: pro jek to -

wa nie, wy ko naw stwo i od biór. Mon ta -

ży sta sys te mu alar mo we go po wi nien

re ali zo wać go z peł ną świa do mo ścią,

ozna cza to, że prze bieg dru tów alar -

mo wych mu si w peł ni od po wia dać

sche ma to wi na ry so wa ne mu przez

pro jek tan ta. Omów my naj pierw tzw.

sys tem im pul so wy ze wzglę du na je go

po pu lar ność.

Róż�ne�ko�lo�ry

Dru ty alar mo we w ele men tach

pre izo lo wa nych ma ją od mien ną bar -

wę, je den z nich ma na tu ral ny ko lor

mie dzi, na to miast dru gi, po sia da ją -

cy iden tycz ne ce chy fi zycz ne, jest

po bie lo ny cy ną (ko lor sre brzy sto -

sza ry). W prak ty ce przy ję ło się na -

zew nic two, że ten pierw szy to drut

czer wo ny, a dru gi bia ły - i tej ter mi -

no lo gii bę dzie my uży wać. Z za sa dy

pro jek tant ry su je sche mat alar mo -

wy w ten spo sób, że drut bia ły znaj -

du je się po pra wej stro nie, pa trząc

od źró dła za si la nia, ta kie sa mo po -

ło że nia ma ją dru ty w ru ro cią gu po -

wrot nym. Naj czę ściej drut po bie la -

ny (pra wy) ry su je się li nią cią głą, a

czer wo ny kre sko wą. Za da niem

mon ta ży sty sys te mu alar mo we go

jest ta kie po łą cze nie dru tów, aby

od po wia da ły sche ma to wi wy ry so wa -

ne mu w pro jek cie. O ile nie ma z

tym żad nych pro ble mów przy łą cze -

niu od cin ków pro stych, to moż na

na po tkać wie le błę dów, gdy w układ

włą cza ny jest trój nik, to za gad nie -

nie omó wi my szcze gó ło wo w jed -

nym z na stęp nych ar ty ku łów.

Na�dwa�spo�so�by

W pro jek tach tech nicz nych spo -

tkać się moż na z dwo ma spo so ba mi

roz wią zy wa nia sys te mu alar mo we -

go, szcze gó ło wo pi sa łem o tym w nr

11/2006 „Magazynu Instalatora”.

Pierw szy na zy wa ny na po trze by ar -

ty ku łu to „odej ście tyl ko z bia łe go”

i dru gi to „na pra wo z bia łe go, na le -

wo z czer wo ne go”. Za zna czyć tu na -

le ży, że po dział ten ma ra cję by tu

tyl ko przy mon ta żu sys te mu alar -

mo we go na ru ro cią gu ma gi stral nym,

bo wiem na wszyst kich trój ni kach

na od ga łę zie niach sto su je się już

tyl ko ten dru gi spo sób. Na ry sun ku

przed sta wio no frag ment sche ma tu

alar mo we go na osie dlu dom ków w

za bu do wie seg men to wej. Pro jek -

tant wy ko rzy stał tu za sa dę „na pra -

wo z bia łe go, na le wo z czer wo ne -

go”. Przy ta kim łą cze niu sy gnał

prze bie ga ko lej no z dom ku do dom -
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ku po jed nej stro nie ma gi stra li i po

obie gnię ciu tej stro ny prze cho dzi

na dru gą. W na szym przy pad ku wy -

glą da ło by to na stę pu ją co: za łóż my,

że pod łą cza my przy rząd do lo ka li za -

cji awa rii (re flek to metr) w seg men -

cie nr 14 do dru tu czer wo ne go

(patrz rys.) i w każ dym dom ku drut

czer wo ny jest po łą czo ny z bia łym

przy po mo cy złącz ki elek trycz nej.

Wy sła ny przez re flek to metr sy gnał

po ko nu je na stę pu ją cą dro gę, „od -

wie dza jąc” seg men ty w ko lej no ści:

nr 12 - 10- 8 - 6 - 4 - 2 - 70 - 66 - 62

- 60 i da lej prze cho dzi na in ne bu -

dyn ki le żą ce po za ry sun kiem. Od -

czy tu jąc z mo ni to ra przy rzą du od le -

głość miej sca awa rii (np. 265 m),

moż na w pro sty spo sób wy ty po wać

orien ta cyj ne miej sce, w któ rym na -

le ży ko pać. W na szym przy pad ku

by ło by to na przy łą czu do seg men tu

ozna czo ne go nr 66. Do świad czo ny

ser wi sant nie za koń czy spra wy na

jed no krot nym po mia rze z jed ne go

miej sca, lo ka li za cja, któ ra wią że się

z póź niej szy mi pra ca mi ziem ny mi i

mon ter ski mi po chła nia -

ją ca czas i pie nią dze, mu -

si da wać 100% pew ność

miej sca lo ka li za cji. 

Po ja wia się py ta nie,

jak in we stor od bie ra ją cy

sieć mo że spraw dzić po -

praw ność wy ko na nia po -

łą czeń sys te mu alar mo -

we go. Jed nym ze spo so -

bów jest spraw dza nie po -

szcze gól nych trój ni ków w

spo sób po da ny dla jed ne go z

nich jak po ni żej.

Je że li mon ta ży sta wy ko -

nał po praw nie po łą cze nia

dru tów w mu fach to od bie ra ją cy,

pod łą cza jąc się do dru tu bia łe go na

ru ro cią gu po wrot nym w dom ku pod

nu me rem 10, po wi nien mieć od zew

na dru cie czer wo nym w od le gło ści

63,3 m w seg men cie nr 12.

Je że li tak nie jest, to ozna cza, że

dru ty zo sta ły po łą czo ne nie zgod nie

ze sche ma tem i ewen tu al ne od two -

rze nie rze czy wi ste go prze bie gu wy -

ma ga do dat ko wych spraw dzeń, co

w przy pad ku wła ści cie li pry wat -

nych po se sji wca le nie jest spra wą

pro stą. Spraw dze nie wy ma ga

jed no cze sne go do stę pu do

dru tów alar mo wych pod

dwo ma, trze ma ad re sa mi, a

to ze wzglę du na róż ny

roz kład dnia do mow ni ków

jest cza sa mi trud ne do zre -

ali zo wa nia. Dla spraw -

dze nia ca łej sie ci wy ma ga -

na jest ta ka kon tro la dla

każ de go z trój ni ków, za rów -

no na ru ro cią gu za si la ją cym,

jak i po wrot nym.

Naj więk sze pro ble my z

po praw no ścią po łą czeń wy stę pu ją

na sie ciach roz ga łęź nych. W przy -

pad ku bu do wy krót kich od cin ków,

bez trój ni ków, je śli tyl ko pro du cent

nie przy śle wa dli wej sztu ki, co cza -

sa mi się zda rza, sys tem bę dzie

dzia łał bez za rzu tu.

W na stęp nym nu me rze „odej ście tyl ko

z bia łe go”.

Adam Dwo jak
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