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N

Sygnalizatory pożarowe 

z komunikatami głosowymi

Sygnalizatory akustyczne  
w normalizacji

Aktualnie na sygnalizatory akustyczne 
istnieje norma PN-EN 54-3:2003 [1] obej-
mująca sygnalizatory akustyczne tonowe 
oraz zmiana PN-EN 54-3:2003/A2:2007 
[2] do tej normy, obejmująca sygnaliza-
tory akustyczne głosowe. Obecnie jest 
przygotowywana nowelizacja powyższej 
normy, która scali obie części i prawdo-
podobnie określi nowe wymagania.

Warto zauważyć, że wprowadzona 
w 2003 r. norma [1] definiuje pożarowy 
sygnalizator akustyczny w następują-
cy sposób: „Urządzenie wytwarzające 
dźwięk, przeznaczone do akustycznego sy-
gnalizowania ostrzeżenia użytkownikom 
budynku o pożarze przez automatyczne 
systemy wykrywania pożaru, bez wykorzy-
stania sygnałów głosowych”. 

Widać, jaki postęp dokonał się w dzie-
dzinie alarmowania o pożarze, skoro 
w cztery lata później Europejski Komitet 
Normalizacyjny CEN opracował zmia-
nę A2 [2], wprowadzając sygnalizatory 
z komunikatem głosowym. W przypadku 
tego typu sygnalizatorów pojawił się pro-
blem dotyczący badań, ponieważ jedyną 
normą obejmującą dotąd zagadnienia 
sygnalizacji głosowej była norma PN-EN 
60849:2001 [3] na dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze, jednak sygnalizator nie 
mógł być w pełni traktowany jako typo-
we urządzenie DSO.

W myśl zmiany A2 [2] sygnalizator aku-
styczny głosowy zdefiniowano w nastę-
pujący sposób: „Sygnalizator akustyczny 
głosowy jest akustycznym pożarowym 
urządzeniem alarmowym, które zawiera 
wszystkie niezbędne podzespoły do wy-
twarzania i rozgłaszania zarejestrowanych 
komunikatów głosowych”.

Zgodnie ze zmianą A2 sygnalizator 
głosowy powinien spełniać wszystkie 
wymagania dotyczące pożarowych sy-
gnalizatorów akustycznych tonowych 
oraz wymagania dodatkowe określone 
w zmianie A2, dotyczące:
– sekwencji rozgłaszania sygnału ostrze-
gawczego i komunikatu/komunikatów,
– synchronizacji.

W zmianie A2 podano również infor-
macje na temat sposobu rejestrowania 
i wprowadzania komunikatów głoso-
wych oraz informacje dotyczące metody 
synchronizacji.

Zarówno w normie [1], jak i w zmianie 
[2] nie ma informacji na temat często-
tliwości oraz wzoru dźwięku sygnału 
ostrzegawczego.

W przypadku instalowania sygnalizato-
rów w bliskim sąsiedztwie mogą one od-
działywać na siebie akustycznie (w czasie 
odtwarzania komunikatów powiększa 
się rozbieżność w ich odtwarzaniu). Aby 
zapobiec temu zjawisku, wprowadzono 
do sygnalizatorów mechanizmy synchro-
nizacji. Zgodnie z normą: „Synchronizacja 
może być osiągnięta poprzez wewnętrzne 
obwody elektryczne, dodatkowy przewód 
wyzwalający podłączony pomiędzy urzą-
dzeniami lub za pomocą innych środków 
określonych przez producenta”.

W myśl normy różnica czasu pomiędzy 
dwoma zsynchronizowanymi sygnalizato-
rami, po 30 minutach pracy, nie powinna 
przekraczać 50 ms.

Analizując normę [1], [2] z punktu wi-
dzenia projektanta pożarowej instalacji 
alarmowej, istotnymi parametrami cha-
rakteryzującymi sygnalizator są:
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Nieodzowną częścią instalacji sygna-
lizacji pożarowej są sygnalizatory 
alarmowe. To one informują o wykry-
tym zagrożeniu, od ich jakości, efek-
tywności oraz rozmieszczenia zależy 
bezpieczeństwo osób znajdujących się 
w strefie zagrożenia. Należy pamiętać, 
że nadrzędnym celem pożarowej in-
stalacji alarmowej jest ochrona życia 
ludzkiego, dopiero w dalszej kolejności 
ochrona mienia. Ta zasada powinna 
przyświecać każdemu projektantowi 
instalacji przeciwpożarowej.
Różnego rodzaju sygnały alarmowe 
dość często pojawiające się w otocze-
niu (np. w hipermarkecie) sprawiają, że 
tonowy sygnał alarmowy, generowany 
w przypadku pojawienia się alarmu 
pożarowego, nie jest należycie odbie-
rany przez ludzi znajdujących się w po-
tencjalnej strefie niebezpieczeństwa. 
Liczne badania naukowe przeprowa-
dzone w różnych krajach potwierdzają 
fakt „przyzwyczajenia” się ludzi do róż-
nego rodzaju dźwięków, co prowadzi 
do braku odpowiedniej reakcji na aku-
styczny sygnał alarmowy.
W celu zminimalizowania zjawiska 
ignorowania takich sygnałów alarmo-
wych i zwiększenia skuteczności ostrze-
gania przed niebezpieczeństwem, wy-
korzystując nowoczesną technikę, do 
systemów ostrzegających przed zagro-
żeniami wprowadza się sygnalizatory 
generujące komunikaty głosowe. 
Reakcja osób przebywających w bu-
dynku na komunikaty głosowe zawie-
rające wyraźne polecenia jest natych-
miastowa. Komunikat głosowy jest 
bardziej efektywny, od razu dociera 
do większej grupy ludzi oraz stymu-
luje prawidłową reakcję w sytuacji 
zagrożenia.

Sygnał ostrzegawczy – trwający od 2 do 10 s

po którym następuje

Krótka cisza – trwająca od 0,25 do 2 s

po której następuje

Rozgłaszany komunikat a)

po którym następuje

Cisza b) – trwająca od 0,25 do 5 s
a) Czas pomiędzy początkiem każdego po-
wtarzanego komunikatu nie powinien prze-
kraczać 30 s.
b) Okresy ciszy mogą w pewnych okoliczno-
ściach wymagać wydłużenia w stosunku do 
określonych, np. w przestrzeniach o długim 
czasie pogłosu, ale nie powinny być takie, by 
czas pomiędzy początkiem każdego powta-
rzanego komunikatu przekraczał 30 s.

Tabela 1. Sekwencja sygnału oraz komunikatu 
wg PN-EN 54-3:2003/A2:2007
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– minimalna głośność wynosząca co naj-
mniej 65 dB w jednym kierunku i nie-
przekraczająca 120 dB w żadnym z kie-
runków,

– rozróżnienie sygnalizatorów w zależno-
ści od środowiska pracy: typ A – stoso-
wany wewnątrz budynku, typ B – stoso-
wany wewnątrz i na zewnątrz budynku,

– zaciski sygnalizatora przystosowane do 
przekroju dołączanego przewodu w za-
kresie od 0,28 do 1,5 mm2 włącznie,

– wymagany stopień ochrony IP21C dla 
sygnalizatora typu A oraz IP33C dla sy-
gnalizatora typu B,

– sekwencja sygnału i komunikatu,
– synchronizacja sygnalizatorów.

Dodatkowe obostrzenia odnośnie do 
parametrów sygnalizatorów akustycznych 
wprowadza rozporządzenie [4]. W myśl 
rozporządzenia: „Sygnalizator powinien 
wykazywać zdolność do prawidłowego 
funkcjonowania w niskich temperaturach 
otoczenia o następujących parametrach 
-25˚C ±3˚C, czas trwania 16 h”. W rozporzą-
dzeniu nie został sprecyzowany typ sygna-
lizatora, co oznacza, że wymóg ten doty-
czy sygnalizatorów stosowanych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

W dotychczasowej normie [1] wraz ze 
zmianą [2] na sygnalizatory akustyczne, 
a także w projekcie jej nowelizacji w CEN 
oraz w przygotowywanej nowelizacji nor-
my międzynarodowej ISO [5] brak jest ta-
kich kwestii, jak:
– objęcia normą sygnalizatora zawierają-

cego część akustyczną i optyczną w jed-
nej obudowie,

– w przypadku sygnalizatorów głosowych 
brak możliwości nagrywania komunika-
tów z innego źródła niż mikrofon,

– brak możliwości określenia treści komu-
nikatów alarmowych przez inne osoby 
niż producent.
Punktem, który budzi najwięcej kon-

trowersji, jest konieczność deklarowania 
przez producenta treści komunikatów 
alarmowych. Wydaje się to nie zawsze 
uzasadnione, gdyż tylko projektant lub 
użytkownik instalacji zna specyfikę chro-
nionego obiektu i tylko on może stworzyć 
poprawne komunikaty ewakuacyjne.

Strona polska poprzez KT 264 zgłosiła 
swoje uwagi do CEN i ISO w tym zakresie.

Przykładowe rozwiązanie 
sygnalizatora głosowego

Jednym z pierwszych certyfikowa-
nych sygnalizatorów z komunikatami 
głosowymi, dopuszczonych na rynek 
polski jest SGO-Pgz (sygnalizator gło-
sowy z członem optycznym, pożarowy, 
wykorzystujący głośnik, do instalo-
wania na zewnętrz – rys. 1). Jest przy-
kładem rozwiązania nowoczesnego, 
znacznie zwiększającego skuteczność 
ostrzegania. Konstrukcyjnie zawiera 
przetwornik akustyczny, człon generu-

jący komunikaty głosowe i dodatkowo 
moduł optyczny. Jest to sygnalizator 
typu B do stosowania na zewnątrz i we-
wnątrz budynku, spełnia wymagania 
normy [1], jak również zmiany A2 [2] do 
tej normy, czego dowodem jest uzyska-
nie certyfikatu zgodności EC Nr 1438/
CPD/0151 oraz świadectwa dopusz-
czenia nr 0478/2008 wydanych przez 
CNBOP. Nietypowa konstrukcja modułu 
optycznego (podwójny błysk palników 
ksenonowych) znacznie poprawia do-
strzegalność sygnału zagrożenia, co jest 
szczególnie ważne dla sygnalizatora in-
stalowanego na zewnątrz budynku.

Drugim sygnalizatorem dopuszczo-
nym na rynek polski jest sygnalizator 
głosowy SG-Pgw (rys. 2) niezawierający 
modułu optycznego, przewidziany do 
instalowania tylko wewnątrz budynku.

Oba sygnalizatory głosowe charakte-
ryzuje bogata funkcjonalność:

wybór jednego z 15 wzorów sygnałów •	
syreny lub brak syreny (wyłączenie sy-
gnału ostrzegawczego),
możliwość nagrania dowolnego ko-•	
munikatu – zarówno z mikrofonu, jak 
i z innego urządzenia zewnętrznego, 
np. komputera PC,
odtwarzanie do trzech komunikatów •	
głosowych i opcjonalnie czwartego 
komunikatu potwierdzającego,

możliwość ustawiania priorytetu od-•	
twarzanych komunikatów,
prosty sposób adresowania komuni-•	
katów,
współpraca jednego sygnalizatora •	
master z sygnalizatorami slave w zsyn-
chronizowanej sieci (do pięciu sygnali-
zatorów slave w jednej sieci),
współpraca z wyłącznikiem WSD-1 wy-•	
ciszającym dźwięk, przy jednoczesnym 
pozostawieniu sygnału optycznego,
współpraca obu typów sygnalizato-•	
rów – wewnętrznego i zewnętrznego 
–  w ramach jednej sieci, 
dodatkowo w SGO-Pgz generowanie •	
sygnału optycznego za pomocą palni-
ków ksenonowych,
wyposażenie w przeciwpożarowe •	
puszki instalacyjne o odporności 
ogniowej E90 w przypadku montażu 
sygnalizatorów w pożarowych instala-
cjach alarmowych:
– typu PIP-3A dla sygnalizatora SG-Pgw 
– typu PIP-4A dla sygnalizatora SGO- 

-Pgz.
Sygnalizatory głosowe umożliwiają ła-

twe adresowanie (wybór) odtwarzanych 
komunikatów poprzez podanie napięcia 
DC na jeden z dwóch zacisków sygnaliza-
tora. W przypadku podania zasilania jed-
nocześnie na oba zaciski istnieje możli-
wość odtwarzania trzeciego komunikatu 

Rys.1. Sygnalizator głosowy SGO-Pgz z członem optycznym

Rys. 2. Sygnalizator głosowy SG-Pgw
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lub wyboru komunikatu 1, komunikatu 2 
(w zależności od zaprogramowanego 
priorytetu). 

Opcja wyboru priorytetu jest szczegól-
nie ważna, gdy istnieje więcej niż jedno 
źródło sterujące sygnalizatorem. Opcja ta 
stwarza możliwości wybrania kolejności 
odtwarzania komunikatu ewakuacyjne-
go (w przypadku pojawienia się sygnału 
sterującego dla komunikatu o wyższym 
priorytecie zostaje blokowany komuni-
kat o niższym priorytecie).

W przypadku pracy sygnalizatorów 
w sieci odtwarzane komunikaty zgodnie 
z wymaganiami normy [2] są synchroni-
zowane. Synchronizacja jest wykonywa-
na poprzez wprowadzenie dodatkowego 
przewodu – linii synchronizacyjnej. Linia 
synchronizacyjna, podobnie jak linie za-
silające, jest również zabezpieczana prze-
ciwogniową puszką instalacyjną o od-
porności ogniowej E90. W krytycznej 
sytuacji, gdyby została zerwana tylko linia 
synchronizacyjna, sygnalizatory zaczynają 
pracować niezależnie. Dokładność odtwa-
rzanych komunikatów (czasy sekwencji) 
jest oparta na wewnętrznym rezonatorze 
kwarcowym, dzięki czemu uzyskuje się 
efekt identyczny z synchronizacją.

Sekwencja generowanych przez sygna-
lizatory sygnałów ostrzegania przebiega 
zgodnie z czasami wymaganymi w zmia-
nie A2 [2] do normy [1].

Sygnalizatory głosowe umożliwiają 
wgranie trzech komunikatów głosowych 
o łącznym czasie trwania 90 s. W przypad-

ku tworzenia sieci sygnalizatorów istnieje 
możliwość kopiowania komunikatów od 
sygnalizatora master do sygnalizatorów 
slave, dzięki czemu nie trzeba wgrywać ko-
munikatów do każdego z nich oddzielnie.

Wychodząc poza wymagania nor-
my, w sygnalizatorach tych stworzono 
możliwość uzupełnienia standardowej 
sekwencji sygnału oraz komunikatu 
o dodatkowy komunikat potwierdzający 
(włączany opcjonalnie). Czas przeznaczo-
ny na jego nagranie wynosi 15 s. Komuni-
kat ten jest uruchamiany po trzykrotnym 
wywołaniu sekwencji podstawowej.

Jednym z nietypowych zastosowań 
sygnalizatora SGO-Pgz jest praca z wyłą-
czonym sygnałem tonowym, tzn. może 
on pracować jako głośnik odtwarzający 
komunikat ewakuacyjny lub instrukcje 
postępowania w przypadku zagrożenia.

Nagrywanie komunikatów
Zgodnie z normą [2] komunikaty gło-

sowe związane z bezpieczeństwem po-
żarowym powinny być określone przez 
producenta. Można przyjąć, że są to 
komunikaty standardowe, uniwersalne 
dla wielu obiektów. Do badań kwalifika-
cyjnych, np. w CNBOP, powinien być wy-
brany przypadek komunikatu (komuni-
katów) najmniej korzystny, jeżeli chodzi 
o jego długość, głośność oraz chronome-
traż powtarzania.

Nie zawsze jednak taki standardowy 
komunikat może mieć zastosowanie 
w każdym obiekcie. Wówczas mogą być 

dostarczone przez producenta sygnali-
zatory o treści komunikatów głosowych 
zamówionych przez inwestora systemu 
sygnalizacji pożarowej.

Przykłady komunikatów głosowych 
podano w tabeli 3, z których tylko K2 jest 
bezpośrednio związany z bezpieczeń-
stwem pożarowym. Pozostałe mogą być 
dostosowane przez producenta do po-
trzeb zamawiającego lub też inwestor 
(instalator) może nagrać własne komu-
nikaty za pomocą urządzenia nagrywają-
cego UN-2 (rys. 3).

Urządzenie UN-2 umożliwia wgranie 
komunikatu głosowego do sygnalizatora 
SG-Pgw lub SGO-Pgz zarówno z wbudo-
wanego mikrofonu, jak i z zewnętrznego 
źródła sygnału, np. komputera PC. Służy 
ono też do konfigurowania sygnalizato-
rów SG-Pgw i SGO-Pgz w zakresie para-
metrów, takich jak liczba komunikatów, 
wzorzec dźwięku syreny, priorytetu itp.
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Typ sygnalizatora SG-Pgw SGO-Pgz
Sygnalizacja optyczna brak lampa ksenonowa 2 x 1J

Natężenie dźwięku w odległości 1 m > 85 dB > 90 dB
Napięcie zasilania 16 V ÷ 32,5 V

Chwilowy maksymalny pobór prądu 
przy napięciu 24 VDC 0,2 A 0,8 A

Temperatura pracy –25 ... 55˚C –25 ... 70˚C
Szczelność obudowy IP21 C IP33 C, część optyczna IP44 C

Wymiary [mm] Ø114 x 66 238 x 216 x 95
Liczba współpracujących w sieci Master + (1 ÷ 5) Slave

Współpracująca puszka instalacyjna PIP-3A PIP-4A
Środowisko pracy A B

Certyfikat zgodności EC 1438/CPD/0154 1438/CPD/0151
Świadectwo dopuszczenia 0498/2009 0478/2008

Tabela 2. Dane techniczne

Komunikat Wejście inicjujące Przykłady komunikatów

K1 1 Uwaga. Podajemy wstępny komunikat alarmowy.  
Proszę oczekiwać na dalsze instrukcje.

K2 2 Uwaga. Ogłoszono alarm pożarowy. 
Proszę opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym.

K3 1 + 2 Stan alarmowy został odwołany. 
Zagrożenie zostało zlikwidowane.

K4 
opcjonalny programowanie Podany wcześniej komunikat jest prawdziwy.  

Proszę zastosować się do niego.

Tabela 3. Przykłady komunikatów

Rys. 3. Urządzenie nagrywające UN-2
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