
 

                               

 

 

Ministerstwo Obrony 

Wielka Brytania 

Global Fire Services (GFS) otrzymało zlecenie remontu sprzętu w ponad 500 jednopokojowych koszarach zlokalizowanych na 

terenie bazy wojskowej, polegające na zastąpieniu dotychczasowego systemu, który dawał tylko ograniczony wgląd do wszelkich 

potencjalnych zagrożeń pożarowych. 

Dyrektor GSF, Greg Smith, bardziej szczegółowo opisuje nowy system: „Baza ma teraz bardziej „inteligentny" system sygnalizacji 

pożaru, który nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów, ale także zapewnia monitorowanie systemu, przy 

tym lepiej obrazując potencjalne problemy.” 

„System składa się z trzech adresowalnych czteropętlowych central Advanced MxPro 5 pracujących w sieci, współpracujących z 

urządzeniami Apollo Discovery. Przy uruchomieniu dowolnego ROPa lub czujki dymu w miejscach ogólnodostępnych lub 

jakiegokolwiek zraszacza w całym budynku, system uruchamia wszystkie sygnalizatory, wyłącza kuchenki i zasilanie oraz przesyła 

sygnał do systemu rozgłaszania na obiekcie. Dzięki kombinacji zsieciowanych central MxPro 5 i urządzeń Apollo poziom danych, 

jaki system jest w stanie zebrać ze zdarzeń, jest o wiele bardziej zaawansowany niż w poprzednim systemie i jest w stanie 

przekazać urządzeniom zarządzającym obiektem wyraźniejsze wskazania co do ewentualnych kolejnych wymaganych kroków.” 

„Ponadto, oprogramowanie Advanced MxPro 5 posiada kompleksowe filtry potwierdzenia, czyli dodatkowe elementy w celu 

zminimalizowania fałszywych alarmów w koszarach. Przed remontem, w pokojach zainstalowane były tylko czujki dymu. Jeśli 

czujka została aktywowana, uruchamiane były wszystkie sygnalizatory i ewakuowany był cały budynek. Przy takim poziomie 

zakłóceń, fałszywe alarmy były frustrujące i kosztowne dla bazy.” 

„Dzięki obecnie zainstalowanym czujkom wielosensorowym Apollo Discovery, odporna na uszkodzenia sieć ma teraz 

potwierdzenie ustawień w każdej sypialni. Jeśli zostanie wykryty jakikolwiek dym, w pomieszczeniu na okres 5 minut włączy się 

sygnalizator. W tym czasie system zmienia tryb pracy czujki na termiczną. Jeżeli alarm był faktycznie spowodowany pożarem, to 

wzrośnie także temperatura i zostanie aktywowany pełny stan alarmowy. Ponadto, jakiekolwiek inne urządzenie aktywowane 

w tym okresie również aktywuje pełny stan alarmowy. Jeśli żaden z powyższych warunków nie nastąpi, w trakcie odliczania 5 

minut, lokalny sygnalizator zostanie automatycznie zresetowany po zakończeniu odliczania.” 

„Używamy adresowalnych central MxPro 5 razem z Apollo, ponieważ zapewniają one najwyższą dostępną jakość, są łatwe w 

instalacji i sieciowaniu, a także zapewniają doskonałą wydajność oraz zaawanasowane opcje programowania matrycy sterowań. 

MxPro 5 działa bez zarzutu po otwartym protokole Apollo z urządzeniami Discovery. Nietypowo dla Wielkiej Brytanii, 

podstawowym wymaganiem dla nowego systemu pożarowego było spełnienie wymagań normy EN54 część 13. Zarówno Apollo 

Discovery jak i Advanced MxPro 5 spełniają te wymagania EN.” 

"Ze względu na fakt, że budynki były w pełni zamieszkałe, nasi inżynierowie podczas realizacji projektu musieli zachować pełną 

funkcjonalność systemu. Wymóg ten był przestrzegany podczas całego procesu instalacji, a zadanie zakończono przed końcem 

napiętego harmonogramu.” 

Instalacja jest zgodna z EN 54 część 13. 

 

 

Tłumaczenie oryginalnego źródła ze strony producenta: 

http://emea.advancedco.com/projects/projects/ministry-of-defence.aspx 



 

                               

 


