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1. Wstęp

System dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego H-300 DYN 
zaprojektowany został z myślą o bezpiecznej ewakuacji osób 
znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej 
o rozbudowanej  infrastrukturze komunikacyjnej .  
Zintegrowany z systemami sygnalizacji pożaru, otrzymuje 
informacje o miejscu wystąpienia zagrożenia, niezależnie od 
tego czy to pożar czy wyciek substancji niebezpiecznej dla 
zdrowia, a następnie wyświetla za pomocą opraw oświetlenia 
dynamicznego optymalną drogę ewakuacji. Droga ta 
wskazywana jest w zależności od miejsca wystąpienia 
zagrożenia na podstawie scenariuszy definiowanych 
w systemie. 

2. Budowa systemu

Na system H-300 DYN składają się trzy główne elementy: 

• Centrala H-312 – główny element systemu, komunikujący się 

z systemem sygnalizacji pożarowej, sterujący oprawami 
systemu dynamicznego oraz monitorujący oprawy oświetlenia 
awaryjnego

• Rozdzielacz H-311 – pozwala na rozszerzenie systemu o 64 

elementy sieciowe (oprawy, rozdzielacze, itd.) 

• Rodzina opraw SPARK DYN – oprawy dynamicznego 

oświetlenia ewakuacyjnego
Oprócz nich w systemie może występować moduł H-315, 
przeznaczony do montażu na szynie DIN. Jest to moduł 
szesnastu wejść bezpotencjałowych, służący do otrzymywania 
informacji o stanie stref dymnych/pożarowych w przypadku 
braku cyfrowej integracji pomiędzy centralą H-312 
a systemem SSP. 
W ramach systemu H-300 DYN monitorowane są również 
statyczne (nie dynamiczne) oprawy oświetlenia awaryjnego. 

2.1.  STRUKTURA  SYSTEMU

Struktura systemu przedstawiona została na Rys. 1. Centrala H-
312 komunikuje się z systemem sygnalizacji pożarowej za 
pomocą łącza ETHERNET i protokołu MODBUS TCP/IP, za 
pomocą łącza EIA-485 i protokołu MODBUS RTU/ASCII lub też 
za pomocą wejść bezpotencjałowych obsługiwanych przez 
moduł H-315. Komunikacja z oprawami dynamicznymi 
następuje albo bezpośrednio za pomocą magistrali EIA-485 
pracującej w technice pętlowej z izolacją zwarć albo też 
poprzez jeden lub dwa poziomy rozdzielaczy H-311. Oprawy, 
rozdzielacze oraz moduły H-315 mogą być wpięte na tej samej 
pętli. Dopuszcza się maksymalnie dwa rozdzielacze na trasie od 
centrali H-312 do oprawy. Moduł H-315 musi natomiast być 
wpięty bezpośrednio na pętli centrali. Na jednej pętli można 
połączyć do 64 elementów sieciowych, tj. elementów 
wymienionych wcześniej. 
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2. Budowa systemu
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2.2.  ADRESACJA  ELEMENTÓW  SYSTEMU

K a ż d e m u  u r z ą d z e n i u  w  s y s t e m i e  H - 3 0 0  D Y N  
przyporządkowane są dwa typy adresów: 
• adres logiczny, 
• unikatowy adres sprzętowy

Adresy wyświetlane są w centrali H-312 oraz raportach przez 
nią generowanych. Dostępne są również w interfejsie dla 
systemu BMS i SSP. 

2.2.1.  Adres  logiczny

Adres logiczny przyjmuje wartości liczbowe w zakresie od 1 do 
65535. Używany jest do jednoznacznej lokalizacji oprawy na 
planie budynku oraz w systemie i jego raportach. Jest on 
niezależny od fizycznej struktury sieci, dzięki czemu można bez 
nanoszenia zmian na planie budynku czy też w systemie BMS 
rozszerzać system. Adres ten powinien być umieszczony na 
widocznym miejscu urządzenia po jego instalacji w celu łatwej 
identyfikacji wizualnej. 

Jednemu adresowi logicznemu jest zawsze przyporządkowany 
jeden unikatowy adres sprzętowy. Adres logiczny zapisany jest 
w pamięci wewnętrznej urządzenia i może zostać zmieniony 
z poziomu centrali H-312. System nie pozwala na wystąpienie 
dwóch takich samych adresów w sieci. Adres ten dotyczy 
wszystkich urządzeń systemu, tj. rozdzielaczy, opraw, układów 
wejść i wyjść. 

Możliwe są trzy sposoby ustalenia adresu oprawy: 
• adres nadany podczas produkcji oprawy i nadrukowany na 
    etykiecie 
• adres nadany za pomocą numeratora podczas instalacji 
     oprawy 
• adres nadany po zainstalowaniu oprawy za pomocą centrali 
    H-312 

Wybór sposobu adresacji jest najczęściej zależny od 
charakterystyki obiektu. W każdym przypadku najlepiej jest 
kontaktować się z przedstawicielem firmy HYBRYD w celu 
ustalenia najlepszego sposobu adresacji dla danego obiektu. 

2.2.2.  Adres  sprzętowy
 
Adres sprzętowy nadawany jest każdemu z urządzeń systemu 
H-300 podczas produkcji i jest w jej skali unikatowy. Składa się z 
czterech członów – zapisanych szesnastkowo liczb 
separowanych znakiem dwukropka. Wykorzystywany jest 
podczas komunikacji pomiędzy elementami systemu, dzięki 
czemu nawet w przypadku nadania przez instalatorów 
zdublowanych adresów logicznych urządzeń podczas instalacji 
system umożliwia komunikację z nimi i zmiany adresu 
logicznego z poziomu jednostki centralnej. Przykładowy adres 
wygląda następująco: FE:1C:4A:26. Adres ten jest 
nadrukowany na etykiecie oprawy wraz z kodem 2D, który 
można odczytać za pomocą aplikacji na urządzeniu typu 
smartfon czy tablet. 
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Rys. 1: Struktura systemu H-300 DYN 



2. Budowa systemu

2.3.  OKABLOWANIE KOMUNIKACYJNE SYSTEMU

System wykorzystuje technologię pętlową z izolacją zwarć na 
magistrali komunikacyjnej. Każde z urządzeń systemu połączone 
jest za pomocą pętli i posiada wbudowany izolator zwarć. 

Do podłączenia mogą zostać wykorzystane przewody 
jednoparowe YTKSYekw 1x2x0,8 lub w celu zapewnienia 
rezerwy, dwuparowe YTKSYekw 2x2x0,8. Przy wyborze 
dostawcy należy upewnić się, że żyły przewodu (pary) 
w przypadku przewodu dwuparowego są dobrze oznakowane 
aby uniknąć błędnego okablowania przez instalatora. 
W zależności od zastosowania wymagane mogą być również 
przewody uniepalnione YnTKSYekw 1x2x0,8 lub 2x2x0,8. 

Bezpieczeństwo komunikacji może być dodatkowo 
podwyższone poprzez  zastosowanie  przewodów 
ognioodpornych. Należy wtedy stosować przewody 
HTKSHekw FE180/PH90 1x2x0,8 lub w przypadku zapasu 
jednej pary, przewody HTKSHekw FE180/PH90 2x2x0,8. Przy 
wyborze dostawcy należy upewnić się, że żyły przewodu (pary) 
w przypadku przewodu dwuparowego są dobrze oznakowane 
aby uniknąć błędnego okablowania przez instalatora. Typ 
przewodu oraz trasy jego prowadzenia należy każdorazowo 
konsultować z rzeczoznawcą. 

Maksymalna długość przewodu dla całej pętli ograniczona jest 
do 1200 metrów, co oznacza, że urządzenie może być 
oddalone od elementu nadrzędnego (centrala, rozdzielacz) nie 
dalej aniżeli 600 metrów. Długość ta jest kluczowa i nie może 
zostać przekroczona gdyż będzie to skutkowało niestabilną 
komunikacją pomiędzy urządzeniami systemu lub też 
całkowitym jej brakiem. 

Każde z urządzeń łączonych w sieci komunikacyjnej systemu 
H-300 DYN wyposażone jest w dwa zestawy złącz, na które 

składają się trzy terminale przyłączeniowe – na sygnały A, B 

oraz E. Przestawia to kolejny rysunek, który dodatkowo 
zawiera informację o wewnętrznej budowie części 
komunikacyjnej urządzeń systemu H-300 DYN. 
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W przypadku utraty komunikacji każde z urządzeń 
znajdujących się w pętli rozłącza ją, a następnie element 
nadrzędny (centrala H-312, rozdzielacz H-311) ponownie spina 
pętle do miejsca jej uszkodzenia, jednocześnie sygnalizując 
użytkownikowi, pomiędzy którymi urządzeniami nastąpiło 
uszkodzenie segmentu okablowania. 

Przewody podłączane do urządzeń powinny być starannie 
przygotowane. Płaszcz przewodu powinien być ściągnięty na 
stosownej długości a żyły odizolowane tak aby ich część czynna 
nie wystawała poza złącze. Należy stosować te same kolory żył 
do podłączenia poszczególnych sygnałów w całym 
okablowaniu komunikacyjnym systemu, kolor niebieski dla 
sygnału A, a kolor biały dla sygnału B. Ekran nie powinien 
stykać się z częściami ochronnymi (PE) w żadnym z urządzeń 
sieciowych. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy 
komunikacyjne, a w skrajnych przypadkach jedno lub więcej 
urządzeń może ulec awarii. W ramach systemu H-300 DYN nie 
dopuszcza się zamiany sygnałów A i B pomiędzy urządzeniami. 
System sygnalizuje wystąpienie takiej sytuacji jednakże nie 
pozwoli na jego uruchomienie jeśli w pętlach rozdzielaczy 
i opraw dynamicznych występuje taka sytuacja. 

Aby zapewnić bezproblemowe uruchomienie systemu, należy 
sprawdzić parametry przewodu przed przystąpieniem do 
podłączenia opraw. Należy w tym celu: 
•Zmierzyć rezystancję między przewodami niebieskim i białym 
oraz niebieskim a ekranem i białym a ekranem po jednej 
stronie przewodu, podczas gdy żyły na drugim końcu 
przewodu są rozwarte. Zmierzone wartości rezystancji 
powinny być rzędów setek MΩ. Znacznie mniejsze wartości 
będą oznaczać uszkodzenie przewodu  

•Zewrzeć żyły niebieską z białą na jednym końcu przewodu 
I dokonać pomiaru rezystancji między nimi na drugim końcu 
przewodu

Rezystancja powinna wynosić w zależności od specyfikacji 
przewodu 0,0375Ω x 2 x L, gdzie L to długość linii w metrach. 
Podana wartość rezystancji przy założeniu przewodu 
YnTKSYekw 1x2x0,8 w temperaturze 20 0C. Zmierzona 
rezystancja nie powinna przekraczać wartości 100Ω. 
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2. Budowa systemu

• Zewrzeć żyłę niebieską lub białą z ekranem na jednym końcu 
przewodu i dokonać pomiaru rezystancji między nimi na 
drugim końcu przewodu 

Zmierzona rezystancja nie powinna przekraczać wartości 
200Ω. Przedstawionych powyżej wartości nie należy 
interpretować jako wartości dopuszczalnych dla wszystkich 
segmentów pętli. Należy pamiętać, iż całkowita długość 
przewodu dla jednej pętli wynosi 1200m. 
Przykładowe podłączenie elementów systemu pokazane 
zostało dla przykładu na dwóch kolejnych rysunkach. 
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2. Budowa systemu

2.4. OGRANICZENIA ILOŚCIOWE 

Zakładając, iż na pętli centrali znajdują się 64 rozdzielacze, na 
pętli tych rozdzielaczy znajdują się kolejne 64 rozdzielacze, a na 
ich pętlach znajdują się po 64 oprawy daje to maksymalną ilość 
obsługiwanych opraw wynoszącą 64 x 64 x 64, czyli 262144. 
Liczba ta nie może być jednak osiągnięta ze względu na 
ograniczenia systemu. Maksymalna liczba wszystkich opraw 
w systemie uwzględniając monitorowane oprawy oświetlenia 
awaryjnego wynosi 65535. 

2.5. WYKONANIA ELEMENTÓW SYSTEMU – 
        SPOSÓB ZASILANIA

Centrala H-312 oraz rozdzielacz H-311 występują zawsze 
w jednym wykonaniu z punktu widzenia sposobu zasilania. Są 
zasilane z sieci 195-265VAC 50-60Hz i mają zawsze 
wbudowany akumulator. Oprawy natomiast dzieli się ze 
względu na sposób zasilania na następujące: 
• wykonanie CTL – oprawy zasilane z sieci 195-265VAC 50-60Hz 
• wykonanie HVS – oprawy zasilane z wysokonapięciowego 
    systemu zasilania centralnego HVCBS 

• wykonanie LVS – oprawy zasilane z niskonapięciowego 

    systemu zasilania rozproszonego LVDBS
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3.1.  BUDOWA  OPRAWY 

Oprawy oświetlenia dynamicznego SPARK DYN zbudowane 
zostały w oparciu o kształtowniki aluminiowe wykorzystywane 
w oprawie SPARK w celu zapewnienia spójności wizualnej 
pomiędzy klasycznymi (statycznymi) oprawami oświetlenia 
ewakuacyjnego (SPARK) oraz oprawami dynamicznego 
oświetlenia ewakuacyjnego (SPARK DYN). Front oprawy 
wykonany został z blachy stalowej i wraz z wszystkimi 
widocznymi jej elementami jest malowany za pomocą farby 
proszkowej na żądany kolor. 

Oprawa posiada budowę modułową. Składają się na nią dwa 
typy modułów: 
• Moduł piktogramu – znak E001 lub E002 zgodny z normą PN-
    EN ISO 7010:2012 
• Modułu strzałki/krzyża – wyświetlający strzałkę zgodną 
   w kształcie z normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz krzyż jako 
     znak zakazu. 

Więcej szczegółów na temat budowy oraz możliwości 
modułów podano w punktach 3.1.1 oraz 3.1.2. 

Oprawa może posiadać od jednego do czterech modułów 
strzałki/krzyża oraz od jednego do dwóch modułów 
piktogramu. Ze względu na ilości modułów może być 
podzielona na: 

• jednostronną z jednym modułem strzałki/krzyża oraz jednym 
   modułem piktogramu: 

•jednostronną z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz 
   jednym modułem piktogramu: 

•dwustronną z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz dwoma 
   modułami piktogramu: 

•dwustronną z czterema modułami strzałki/krzyża oraz 
   dwoma modułami piktogramu: 

W celu ułatwienia montażu oprawa została podzielona na 
dwie części: 
• element montażowy, będącym fragmentem obudowy, 
   montowany na podłożu, pozwalający na łatwy dostęp do 
     przyłączy zasilających oraz komunikacyjnych
• element główny zawierający moduły strzałki/krzyża oraz 
   piktogramu, elektronikę sterującą oprawy oraz opcjonalny 
     akumulator

Podczas montażu oprawy, w pierwszej kolejności montowany jest 
element montażowy, obrabiane i podłączane są przewody 
zasilające oraz komunikacyjne, a następnie do dwóch szybkozłącz 
pod łączane  są  wtyki  elementu  g łównego,  który  
w kolejnym kroku wsuwany jest w prowadnice obudowy. Element 
ten jest przykręcany do elementu montażowego za pomocą 
dwóch śrub umieszczonych u dołu lewej i prawej strony oprawy. 

3.1.1.  Moduł  piktogramu 

Moduł piktogramu zbudowany został z dwóch płyt PMMA, 
listw LED oraz obudowy mającej za zadanie kierowanie światła 
tylko w stronę przednią oprawy. Znak ewakuacyjny 
o wymiarach 150x150mm znajduje się pomiędzy zewnętrzną 
płytą PMMA a płytą oświetlenia krawędziowego. Znak E001 
lub E002 został nadrukowany na płycie PMMA oświetlenia 
krawędziowego. Odpowiedni zadruk metodą sitodruku oraz 
stosowane farby zapewniają niewidoczność znaku przy 
wyłączonym podświetleniu. Schemat budowy modułu 
przedstawiony został na Rys. 2 

Do podświetlenia piktogramu wykorzystano 68 diod LED 
renomowanej firmy, co zapewnia długą żywotność oraz wysoką 
jasność podświetlenia. Jasność podświetlenia znaku może być 
regulowana w zakresie od 30 do 100%. Luminancja znaku przy 
30% jasności podświetlenia spełnia wymagania normy PN-EN 
60598-2-22, tj. przekracza wartość 2cd/m2. Znaki drukowane na 
płycie PMMA przedstawione zostały na Rys. 3 i Rys. 4. 

płyta PMMA przeznaczona
do oświetlenia krawędziowego

obudowa
oprawy

listwa LED

płyta PMMA 
zabezpieczająca
nadrukowany
znak piktogram (znak)

E001 lub E002

obudowa modułu
piktogramu

3. Oprawy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego SPARK DYN 
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Rys. 2: Schemat budowy modułu piktogramu



Moduł może występować w wersji pełnej, zawierającej 
zarówno matrycę zielonych diod LED wyświetlających znak 
strzałki oraz czerwone diody krzyża (oznaczany jako CA – 
cross/arrow), jak również w dwóch wersjach niepełnych: 

•oznaczanej jako CR (cross) wersji z czerwonymi diodami LED 
   wyświetlającymi znak krzyża (zakazu)  
•oznaczonej jako AR (arrow) wersji z matrycą zielonych diod 
   LED wyświetlających znak strzałki 

3.1.3.  Numeracja  modułów  oprawy 

Moduły piktogramu oraz strzałki/krzyża numerowane są 
oddzielnie. Numeracja prezentuje się następująco: 

• jednostronna z jednym modułem strzałki/krzyża oraz jednym 
   modułem piktogramu: 

•jednostronna z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz 
   jednym modułem piktogramu: 

• dwustronna z dwoma modułami strzałki/krzyża oraz dwoma 
    modułami piktogramu: 

(1)(1) (1)(1)

3. Oprawy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego SPARK DYN 

3.1.2.  Moduł  strzałki/krzyża 

Strzałka - znak uzupełniający do znaku podstawowego E001 
lub E002 wyświetlany jest za pomocą matrycy 13x13 diod LED 
koloru zielonego. Jest zgodny co do kształtu z normą PN-EN ISO 
7010. Znak strzałki może być przekreślony za pomocą znaku 
czerwonego krzyża. Każdy ze znaków może być niezależnie 
konfigurowalny. Do konfigurowanych parametrów należą: 

• stan: załączony/wyłączony 
• okres pulsowania: od 150-750ms co 10ms (wypełnienie 50%)
• jasność: jeden z trzech poziomów
• kierunek strzałki

Moduł pozwala na wyświetlenie ośmiu strzałek (znaków 
uzupełniających) obracanych co 45 stopni, umieszczonych 
w pamięci stałej modułu oraz dodatkowo osiem znaków 
możliwych do konfiguracji w pamięci EEPROM modułu poprzez 
jednostkę centralną systemu. Znak krzyża (zakazu) jest znakiem 
statycznym. Moduł nie pozwala na modyfikacje jego kształtu. 

W module zastosowano 133 diody LED w kolorze zielonym 
oraz 66 diod LED w kolorze czerwonym renomowanej firmy. 
Widok schematyczny modułu przedstawiony został na Rys. 5. 
Wymiary zewnętrzne modułu to 150x150mm. 
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(1)(1) (1)(1) (2)(2)

Rys. 3: Znak E001 według PN-EN ISO 7010 Rys. 4: Znak E002 według PN-EN ISO 7010

Rys. 5: Moduł strzałki/krzyża – widok rozmieszczenia diod LED

(1)(1) (1)(1)

(2)(2) (2)(2)
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Znak strzałki może być obracany co 45 stopni, co daje 
następujące możliwe komunikaty kierunkowe: 

Znak strzałki może być przekreślony czerwonym krzyżem 
oznaczając znak zakazu ewakuacji w danym kierunku. 
Przykładowy wygląda następująco: 

Znaki strzałki, krzyża oraz stan piktogramu są całkowicie 
niezależnie konfigurowalne dla danego komunikatu 
wizualnego. 

W celu uzyskania jednoznacznego komunikatu dla 
ewakuowanych osób znaki strzałki/krzyża powinny zawsze 
występować razem ze znakiem podstawowym E001 lub E002. 
Dlatego też oprawy można podzielić na dwusegmentowe 
składające się ze znaku podstawowego oraz znaku 
uzupełniającego oraz trójsegmentowe składające się z modułu 
strzałki/krzyża, znaku podstawowego oraz kolejnego modułu 
strzałki/krzyża. 

W przypadku gdy scenariusz ewakuacyjny wymaga 
odwrócenia drogi ewakuacyjnej może wystąpić konieczność 
wyświetlenia komunikatów wizualnych po obydwu stronach 
oprawy. Wtedy należy stosować oprawy dwustronne. 

3. Oprawy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego SPARK DYN 

•dwustronna z czterema modułami strzałki/krzyża oraz 
  dwoma modułami piktogramu: 

Numeracja modułów jest bardzo istotna z punktu widzenia 
formułowania komunikatów wizualnych prezentowanych 
przez oprawy. 

3.2.  KOMUNIKATY  PREZENTOWANE  PRZEZ  OPRAWY
 
Zestaw znaków, jaki składa się na komunikat oprawy 
dynamicznej to: 
• znak podstawowy E001 lub E002 zgodny z normą PN-EN ISO 
   7010 z możliwością całkowitego wygaszenia (widoczna biała 
    płaszczyzna) 

•znak uzupełniający strzałki, nawiązujący do kształtu z normy 
   PN-EN ISO 7010: 

• znak krzyża

11

(1)(1) (1)(1)

(2)(2) (2)(2)

et
yk

ie
ta



Należy oczywiście pamiętać, iż komunikatowi zakazu wejścia 
w dane drzwi zawsze musi towarzyszyć znajdująca się 
w zasięgu wzroku kolejna oprawa wskazująca na kierunek 
ewakuacji! 

Zastosowanie opraw nad drzwiami: 

Tutaj należy również pamiętać, że znakowi zakazu musi zawsze 
towarzyszyć znajdująca się w zasięgu wzroku kolejna oprawa 
wskazująca na kierunek ewakuacji. 

3.5.  STOSOWANIE OPRAW TRÓJSEGMENTOWYCH 

Głównym zastosowaniem opraw trójsegmentowych są ciągi 
komunikacyjne, a dokładniej miejsca kluczowe dla zmian 
scenariusza ewakuacji.  Są nimi rozwidlenia dróg 
ewakuacyjnych oraz w razie potrzeby drzwi ewakuacyjne. 
Przykładowe zastosowanie pokazane zostało na rysunku. 

3. Oprawy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego SPARK DYN 

3.3.  TRYBY  PRACY  OPRAWY 

Oprawa może pracować w jednym z trzech trybów: 

•tryb podstawowy – podczas obecności sieci
• tryb awaryjny – po zaniku sieci lub podaniu napięcia DC przez 
   centralną baterię
•tryb pożarowy (zagrożenia) – po otrzymaniu polecenia 
   z centrali H-312

System umożliwia skonfigurowanie po jednym komunikacie 
prezentowanym w trybie podstawowy i trybie awaryjnym oraz 
do trzydziestu różnych komunikatów w trybie pożarowym. 
Właściwy komunikat wybierany jest poprzez centralę H-312 na 
podstawie scenariuszy ewakuacji po otrzymaniu informacji 
z systemu SSP w których strefach wystąpiło zagrożenie. 

3.4.  STOSOWANIE  OPRAW  DWUSEGMENTOWYCH

Oprawy dwusegmentowe przewidziane zostały do stosowania 
w c iągach komunikacyjnych oraz  nad drzwiami  
ewakuacyjnymi. W ciągach komunikacyjnych dają możliwość 
wyświetlenia następujących komunikatów: 

Służą tutaj do potwierdzenia kierunku ewakuacji lub też 
komunikowania zakazu kontynuacji ewakuacji. 

W przypadku zastosowania na klatkach schodowych dają 
możliwość wyświetlenia następujących komunikatów: 
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3. Oprawy dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego SPARK DYN 

Oprawy trójsegmentowe zastosowane nad drzwiami dają 
możliwość wyświetlenia zakazu przejścia przez nie oraz nakazu 
kierunku ewakuacji. Przykładowe zastosowanie opraw 
przedstawione zostało na rysunku. 

3.6.   ZACHOWANIE  OPRAWY  PO  UTRACIE  KOMUNIKACJI 

Oprawa po utracie komunikacji z jednostką centralną systemu 
H-300 DYN może zachować się w jeden z dwóch sposobów: 
• oprawa wyświetla bieżący komunikat (pozostaje w stanie, 
    w jakim była podczas utraty komunikacji) 
• oprawa wyłącza wszystkie moduły i nie wyświetla komunikatu 
    wizualnego (pozostaje wyłączona) 

Po utracie komunikacji zmiana komunikatu wizualnego na inny 
zdefiniowany może wystąpić tylko gdy oprawa znajduje się w 
trybie podstawowym lub awaryjnym i jest skonfigurowana aby 
wyświetlała bieżący komunikat. 

3.7.  MOCOWANIA  OPRAW
 
W zależności od mocowania, oprawy dzieli się na: 

• naścienne 
• nasufitowe – mocowane bezpośrednio do sufitu stałego
•zwieszakowe sztywne – na zwieszaku sztywnym 
    mocowanym do sufitu stałego
• zwieszakowe giętkie – za pomocą systemu linkowego
• semaforowe – mocowane bezpośrednio do ściany
•semaforowe na wysięgniku – mocowane za pomocą 
   specjalnego wysięgnika do ściany

3.8.  ZASILANIE  OPRAW 

W zależności od wykonania oprawy mogą być zasilane na 
jeden z trzech sposobów: 

• wykonanie CTL – oprawy zasilane z sieci 195-265VAC 50-
  60Hz, z wbudowanym akumulatorem i określonym czasem 
   pracy awaryjnej wynikającym z jego pojemności 
•wykonanie  HVS –  oprawy zas i lane z  systemu 
  wysokonapięciowego zasilania centralnego HVCBS napięciem 
  195-265VAC 50-60Hz lub 170-275VDC. Oprawy nie posiadają 
 wbudowanego akumulatora a ich czas pracy awaryjnej
   określa system zasilania centralnego 
• w yko n a n ie  LVS  –  o p raw y  za s i la n e  z  systemu  
  niskonapięciowego zasilania rozproszonego LVDBS napięciem 
 10-32VDC. Oprawy nie posiadają wbudowanego akumulatora 
 a ich czas pracy awaryjnej określa system zasilania centralnego 

Wszystkie oprawy z rodziny SPARK DYN przystosowane są do 
łączenia przelotowego. Oprawy wykonane są w pierwszej 
klasie ochronności dla wykonań CTL i HVS (L, N oraz PE) oraz 
w trzeciej klasie ochronności dla wykonania LVS. Przekrój 
zastosowanych przewodów zasilających musi mieścić się 
w zakresie od 0,5 do 2,5 mm2. W przypadku systemów HVS 
i LVS musi być tak dobrany aby przy najniższym napięciu 
akumulatorów napięcie na oprawie nie było mniejsze aniżeli 
najniższa wartość napięcia zasilania oprawy. Należy przy tym 
uwzględnić wszystkie spadki napięcia na okablowaniu oraz 
fakt, iż oprawy stanowią obciążenie stało-mocowe. Podczas 
doboru przekroju należy również pamiętać, iż niebagatelne są 
straty mocy na okablowaniu. Tyczy się to w szczególności 
oprawy zasilanych z systemu niskonapięciowego LVDBS. 
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4. Centrala H-312 

Centrala H-312 jest centralnym elementem systemu 
dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego, jak również 
systemu centralnego monitorowania. Pozwala zarówno na 
sterowanie i monitorowanie opraw systemu dynamicznego, 
jak i na monitorowanie opraw oświetlenia awaryjnego. 

4.1.  BUDOWA  CENTRALI 

Centrala zbudowana została w oparciu o jednostkę 
dwurdzeniową odpowiedzialną za interakcję z użytkownikiem 
poprzez 7" wyświetlacz ciekłokrystaliczny z pojemnościowy 
panelem dotykowym oraz serwer sieci web z wsparciem 
protokołu https, jak również silny procesor komunikacyjny 
pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego czasu 
rzeczywistego, odpowiedzialny za komunikację z elementami 
systemu i sterowanie systemem dynamicznego oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz komunikację z systemem SSP. 

Rozwiązanie to mimo większych kosztów, wybrane zostało 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa ewakuowanych osób.
 
Centrala zabudowana została w obudowie o klasie ochrony 
przed wnikaniem ciał stałych, pyłów i wody wynoszącym IP65. 
Obudowa posiada przezroczystą część przednią dzięki czemu 
status systemu jest widoczny na wyświetlaczu przy zamkniętej 
obudowie. 

4.2.  ZASILANIE  CENTRALI

 Centrala H-312 zaprojektowana została w klasie ochronności 
II, co skutkuje wymogiem doprowadzenia zasilania za pomocą 
jedynie dwóch przewodów (L, N). Centrala nie jest 
przeznaczona do zasilania przelotowego. Przyłącze zasilające 
jest przystosowane do przewodów o przekroju od 0,5 do 
2,5mm2. Centrala może być zasilana zarówno z napięcia sieci 
195-265VAC, jak również z centralnej baterii napięciem 170-
265VDC, jednakże posiada zawsze wbudowany akumulator. 

4.3.  DZIENNIK ZDARZEŃ

 Centrala prowadzi dziennik zdarzeń na karcie µSDHC 
o pojemności do 32GB (8GB w standardzie). W skład dziennika 
wchodzą wszelkie wyniki przeprowadzonych testów, liczniki 
ilościowe dotyczące błędów komunikacji dla każdego 
z urządzeń znajdujących się w sieci, a także informacje 
o uszkodzeniach urządzeń czy też linii komunikacyjnych. 
W przypadku standardowej wielkości obiektów pozwala na 
nieprzerwaną rejestrację przez okres ponad 10 lat. Dane 
utrzymywane są w relacyjnej bazie danych, co pozwala na 
bardzo łatwy dostęp do nich. Częstotliwość zapisów na kartę 
jest ograniczona w celu utrzymania wymaganej żywotności. 

4.4.  INTEGRACJA  Z  SYSTEMEM  SSP 

Centrala może zostać zintegrowana z systemem SSP na trzy 
sposoby: 

• poprzez interfejs ETHERNET i protokół MODBUS TCP/IP 
  pracując jako MASTER lub jako SLAVE z punktu widzenia 
    komunikacji z systemem SSP , 
• poprzez interfejs EIA-485 i protokół MODBUS ASCII lub RTU, 
 pracując jako MASTER lub jako SLAVE z punktu widzenia 
  komunikacji z systemem SSP , 
• poprzez sygnały dwustanowe (bezpotencjałowe) przy 
wykorzystaniu modułu H-315

Komunikacja po każdym z opisanych wcześniej interfejsów 
obsługiwana jest wyłącznie poprzez system operacyjny czasu 
rzeczywistego  

4.5. INTEGRACJA  Z  SYSTEMEM  BMS 

Integracja z systemem BMS możliwa jest na dwa sposoby: 

• poprzez interfejs ETHERNET i protokół MODBUS TCP/IP, 
• poprzez interfejs EIA-485 i protokół MODBUS ASCII lub RTU. 

Szczegóły dotyczące zastosowanych rejestrów dostępne są 
w dokumencie „Specyfikacja protokołu MODBUS w systemie H-300". 

4.6.  PRZYŁĄCZA  KOMUNIKACYJNE
 
Centrala wyposażona jest w następujące systemowe przyłącza 
komunikacyjne: 

• cztery przyłącza do systemu centralnego monitorowania, które 
  mogą być skonfigurowane albo jako dwie pętle albo też cztery 
  magistrale. Przyłącza/linie obsługiwane są przez  pierwszą jednostkę
• dwa przyłącza do systemu dynamicznego realizujące pętlę

Wszystkie systemowe przyłącza komunikacyjne realizowane są 
za pomocą dwuczęściowych złącz. 
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5. Rozdzielacz H-311 

Rozdzielacz H-311 jest inteligentnym urządzeniem którego 
zadaniem jest rozszerzenie możliwości sieci komunikacyjnej 
systemu H-300 DYN o kolejne pętle komunikacyjne na których 
umieszczane są oprawy i inne rozdzielacze H-311. Występuje 
z wbudowanym akumulatorem zapewniającym nieprzerwaną 
pracę przez okres minimum trzech godzin. 

5.1.  WYKONANIA

Rozdzielacz H-311 dzieli się na wykonania ze względu na 
rodzaje łącz/interfejsów nadrzędnych i podrzędnych. Rodzaje 
wspieranych łączy/interfejsów są następujące: 

• łącze CT-LOOP (CTL) – łącze pętlowe przeznaczone do 
   sterowania i monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego 
   oraz dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego
• łącze CT-BUS (CTB) – łącze magistralowe EIA-485 
  przeznaczone do monitorowania opraw oświetlenia 
      awaryjnego

Ze względu na kombinacje łączy rozdzielacz H-311 może 
wystąpić w następujących wykonaniach: 

• CTL-CTL – sieć nadrzędna i podrzędna typu CT-LOOP. 

    Wykonanie wymagane dla systemu H-300 DYN

• CTL-CTB – sieć nadrzędna typu CT-LOOP, sieć podrzędna typu 

   CT-BUS

• CTB-CTB – sieć nadrzędna i podrzędna typu CT-BUS. 

 Wykonanie stosowane w większości przypadków przy 
   centralnym monitorowaniu opraw oświetlenia awaryjnego

• CTB-CTL – sieć nadrzędna typu CT-BUS, sieć podrzędna typu 

  CT-LOOP. Nie należy stosować w innej sytuacji aniżeli gdy 
  konieczne jest rozdzielenie linii komunikacyjnej zaraz przy centrali. 

5.2.  OBUDOWA 

Układ elektroniczny rozdzielacza oraz akumulator LiFePO4 
zamknięty został w obudowie przeznaczonej do montażu na 
szynie DIN. Posiada ona następującą specyfikację: 

•  Szerokość: 4M – 71mm. 

•  Stopień ochrony: Ip20 
•  Klasa ochronności: I 
•  Materiał: blenda PC/ABS UL 94 V-0 
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5.6. PRZYŁĄCZA  KOMUNIKACYJNE

Rozdzielacz H-311 posiada dwie grupy przyłączy. Na pierwszą 
składają się przyłącza komunikacyjne, na drugą zaś przyłącze 
zasilające. 

Interfejsy oznaczone jako PRIMARY należy podłączyć do pętli 
(CTL) czy też magistrali (CTB) nadrzędnej, tj. pętli/magistrali 
centrali bądź też pętli/magistrali podrzędnej innego 
rozdzielacza. 

Interfejsy oznaczone jako SECONDARY służą do stworzenia 
sieci podrzędnej rozdzielacza. W przypadku wykonania CTB 
dostępny jest tylko jeden port, natomiast w przypadku 
wykonania CTL dwa służące do stworzenia pętli. Obydwa 
interfejsy są od siebie izolowane galwanicznie. 

Poza separacją galwaniczną między interfejsami SECONDARY, 
rozdzielacz posiada pełną separację galwaniczną pomiędzy 
interfejsami PRIMARY I SECONDARY. 

W przypadku wykonań CTL strony nadrzędnej (PRIMARY) czy 
podrzędnej (SECONDARY) zaleca się utrzymanie kolejności 
wejść (IN) i wyjść (OUT) oraz początku (START) i końca (END) 
pętli. Ułatwia to lokalizację uszkodzonych segmentów 
okablowania na obiekcie podczas uruchomienia systemu. Nie 
jest to jednak wymagane dla poprawnej pracy systemu. 

Złącza komunikacyjne, podobnie jak złącze zasilające są 
złączami dwuczęściowymi, terminalowymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę podczas instalacji aby podłączany przewód 
znalazł się w miejscu w którym pracuje docisk złącza a nie pod 
nim. Jest to jeden z częstszych błędów wykonywanych podczas 
instalacji okablowania komunikacyjnego. 

5.3. AKUMULATOR

Rozdzielacz posiada wbudowany akumulator LiFePo4 o 
napięciu nominalnym 3,2V oraz pojemności 1,3-1,5Ah. 
Zapewnia czas pracy awaryjnej znacznie przekraczający trzy 
godziny. 

5.4. PRZYŁĄCZA

Rozdzielacz H-311 posiada dwie grupy przyłączy. Na pierwszą 
składają się przyłącza komunikacyjne, na drugą zaś przyłącze 
zasilające. 

5.5. PRZYŁĄCZE  ZASILAJĄCE

Złącze zasilające pozwala na podłączenie przewodu 
o przekroju między 0,5 a 2,5mm2. Jest złączem 
dwuczęściowym dzięki czemu serwisowanie urządzenia jest 
bardzo łatwe. 

Dzięki plastikowej obudowie rozdzielacza do podłączenia 
zasilania wystarczą dwa przewody – L oraz N. Rozdzielacz nie 
wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE. 
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7. Konfiguracja systemu6. Zasada działania systemu

System H-300 DYN działa na podstawie informacji uzyskanych 
z systemu SSP. W przypadku cyfrowej integracji, system SSP 
może być odpytywany przez centralę H-312 albo też może 
bezpośrednio zapisywać do centrali informacje o miejscach 
wystąpienia zagrożenia. W przypadku braku integracji 
cyfrowej, system SSP musi wystawić informację o wystąpieniu 
zagrożenia za pomocą wyjść bezpotencjałowych (stykowych), 
których stan jest odczytywany za pomocą modułu H-315. 

Należy pamiętać, iż stany konkretnych sygnałów z systemu SSP 
nie muszą koniecznie odpowiadać konkretnym strefom 
pożarowym. Mogą to być np. stany konkretnych czujek 
pożarowych czy innych czujników wystąpienia zagrożenia (np. 
czujników detekcji gazu/atmosfery wybuchowej). 

Po otrzymaniu takiej informacji, centrala H-312 przechodzi 
w tryb pożarowy i na podstawie informacji ze scenariusza 
ewakuacji wysyłane jest polecenie włączenia stosownych 
komunikatów przez oprawy. Następnie centrala odczytuje 
stany wszystkich opraw i porównuje wyświetlane komunikaty 
z wymaganymi. W przypadku, gdy którakolwiek z opraw 
prezentuje niewłaściwy komunikat bądź też utracono z nią 
łączność, fakt ten zapisywany jest w dzienniku zdarzeń. 
Informacja ta jest również dostępna dla systemów SSP I BMS. 

Gdy centrala pracuje w trybie pożarowym, polecenia 
wyświetlenia przez oprawy stosownych komunikatów są 
w sposób ciągły retransmitowane po sieci systemu, a stany 
opraw na bieżąco odczytywane. 

System również w sposób ciągły weryfikuje stan wszystkich 
pętli. W przypadku przerwania pętli, jest ona „rozpinana", 
a następnie na nowo spinana. W ten sposób wykrywany jest 
segment sieci w którym wystąpiło uszkodzenie, jak również 
ustalany jest odpowiedni tor komunikacji z urządzeniami. 
Informacje na temat wszelkiego rodzaju uszkodzeń 
zapisywane są przez system w dzienniku zdarzeń i są możliwe 
do odczytania z poziomu centrali systemu. 

Do konfiguracji systemu H-300 DYN potrzebne są informacje 
o komunikatach, jakie oprawy muszą wyświetlić po 
wystąpieniu pożaru czy też zagrożenia pożarowego 
w konkretnych miejscach – scenariusze ewakuacji. Informacje 
te muszą być zawarte w specjalnie do tego celu 
przygotowanym konfiguratorze systemu. Pozwala on na 
skonfigurowanie wszystkich funkcji opraw i systemu opisanych 
w tym dokumencie, a następnie wygenerowanie pliku 
konfiguracji systemu. Plik ten musi zostać wgrany do centrali H-
312 poprzez interfejs www lub pamięć masową USB (PenDrive 
USB/Pamięć FLASH USB). Po wczytaniu pliku do centrali rozsyła 
ona konfigurację komunikatów opraw po sieci. Jeśli zapis do 
wszystkich opraw jest poprawny system uzyskuje status 
skonfigurowanego. W przeciwnym razie status ten ustalany 
jest jako nieskonfigurowany. Na wyświetlaczu centrali 
wyświetlany jest w sposób ciągły stosowny komunikat. 
Informacja ta dostępna jest również dla systemów SSP i BMS. 
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8. Lista zmian 

Rewizja

1

Data

2

3

2015–07–23

2015–10–26

2015–11–07

Opis zmian

Pierwsza rewizja dokumentu.

Wprowadzenie zmian do systemu dotyczących
topologii podłączenia elementów sieciowych.

Dodatkowe informacje dotyczące okablowania.

4 2016–07–07 Aktualizacja dokumentacji.

18






