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AUTOMATYKA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH JAKO ELEMENT                

BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW  

 

W artykule przybliżono zagadnienie związane z automatyką instalacji elektrycznych stosowaną w budynkach użyteczności 

publicznej. W celu głębszego poznania tematyki zamieszczono charakterystyki wybranych systemów automatyki instalacyjnej.  

takich jak BMS, SAP oraz oddymiania parkingów. Omówiono rodzaje i zasady transmisji danych oraz współpracy między 

różnymi systemami automatyki instalacyjnej. Jako system integrujący urządzenia oraz automatyki różnych producentów omó-

wiono system XMBS.             

 

WSTĘP 

Automatyka instalacji elektrycznych ma na celu zwiększenie 
funkcjonalności budynku, komfortu życia i bezpieczeństwa jego 
użytkowników oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacji. Budy-
nek to nie tylko obiekt użytkowy  ale  również obiekt dopasowujący 
się do potrzeb i komfortu przebywających w nim ludzi. Obecnie 
steruje systemem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Automatyka 
instalacyjna pełni również funkcję zapewniającą bezpieczeństwo i 
ostrzega przed zagrożeniami. [2],[7] W przypadku zaistnienia poża-
ru powoduje uruchomienie sytemu gaszenia ognia - zraszaczy a 
następnie spowoduje przewietrzenie i oddymienie obiektu dzięki 
uruchomieniu sytemu wentylacji i oddymiania. Obecnie są to rów-
nież układy i urządzenia ułatwiające ewakuację oraz powiadamiają 
odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i sprawną 
ewakuację zagrożonych użytkowników.          

W celu monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i 
systemami automatyki instalacyjnej znajdującej się w budynku i jego 
otoczeniu wyposaża się budynek w system  zarządzająco – monito-
rujący. System gromadzi informacje płynące z całego budynku w 
jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na 
zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać opty-
malne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność i bezpie-
czeństwo oraz podnieść komfort przebywających w budynku osób [ 

Budynki użyteczności publicznej pod względem bezpieczeństwa 
oraz oszczędności energii powinny ściśle odpowiadać wymogą 
określony w przepisach.[5] Jednym z dokumentów zawierającym 
wymogi stawiane tym budynkom jest Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Podstawowe normy obejmują warunki zapewniające bezpie-
czeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeń-
stwo użytkowania, jak również stworzenie odpowiednich warunków 
higienicznych wraz z warunkami zdrowotnymi jak też ochronę śro-
dowiska, ochronę przed nadmiernym hałasem czy ochronę przed 
drganiami wraz z oszczędnością energii oraz prawidłową izolację 
cieplną przegród.[13],[8,][9] 

W niniejszej publikacji przedstawiono zakres stosowania oraz 
rozwiązania systemów automatyki instalacyjnej stanowiącej element 
bezpieczeństwa użytkowników obiektów publicznych 

1. SYSTEMY AUTOMATYKI INSTALACYJNEJ                  
W BUDYNKACH UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ   

Systemy automatyki instalacyjnej są najczęściej montowane w 
budynkach użyteczności publicznej takich jak: 
– obiekty administracji (np. sądy, urzędy celne, urzędy skarbowe), 
– obiekty służby ochrony ludności (np. pogotowie ratunkowe, 

komenda policji), 
– obiekty sakralne (np. świątynia), 
– obiekty oświaty i nauki (np. szkoła, uczelnia), 
– obiekty kultury, sportu i rekreacji (np. hala sportowa, kino, pły-

walnia), 
– obiekty handlowe (centrum handlowe, bank, apteka), 
– obiekty transportu (np. dworzec autobusowy), 
– obiekty zamieszkania zbiorowego (np. dom opieki, hotel). 

W zależności od wieku budynku lub jego przeznaczenia auto-
matyka ta może najczęściej dotyczyć: 
– instalacji oświetlenia, 
– instalacji klimatyzacji i wentylacji, 
– instalacji C.O, 
– instalacji PPOZ, 
– instalacji zasilania. 

Wyszczególnione instalacje muszą odpowiadać pod względem 
bezpieczeństwa oraz oszczędności energii elektrycznej ściśle okre-
ślonym przepisom i wymaganiom.[3],[10] Precyzują to liczne rozpo-
rządzenia dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. Oprócz przepisów dotyczących 
zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poża-
rowe oraz bezpieczeństwo użytkowania zawarto w nich również 
postanowienia mówiące o oświetleniu budynku, wentylacji, aparatu-
ry kontrolno pomiarowej instalacji grzewczych a także systemów 
automatycznych (przeciwpożarowych, zapobiegających kradzieży, 
awaryjnych i dotyczących zużycia energii elektrycznej).[6]     

Do systemów wprowadzanych na podstawie aktualnych przepi-
sów należą: 
– SAP – system alarmu pożaru, 
– SSWIN – systemy sygnalizacji włamania i napadu, 
– SKD – system kontroli dostępu, 
– DSO – dźwiękowy system ostrzegania, 
– KNX/EIB – system sterowania oświetleniem, roletami, zasila-

niem, 
– SATEL - system alarmowy, 
– EVER - system rezerwowego zasilania, 
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– Systemy oddymiania, 
– BMS – system nadzorujący  

2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH SYSTEMÓW 
AUTOMATYKI INSTALACYJNEJ           

2.1. System BMS   

Podstawową funkcje systemu BMS możliwość stałej kontroli 
urządzeń znajdujących się w systemie, co pozwala na określenie 
parametrów pracy tych urządzeń takich jak: czas pracy, pobór 
mocy, wydajność, awaryjność, stan, w jakim urządzenie się znajduje 
(włączone/wyłączone). Inną konieczną funkcją w eksploatacji bu-
dynku jest monitorowanie elementów systemu i ostrzeganie przed 
niebezpieczeństwem. Dzięki tej funkcji jest możliwe zintegrowanie 
systemu monitoringu (system CCTV, system sygnalizacji pożarowej, 
system sygnalizacji włamania) z systemem alarmowym, dźwięko-
wym systemem ostrzegania (DSO) oraz z siecią teleinformatyczną, 
dzięki której informacja z budynku zostanie natychmiast przekazana 
do odpowiednich służb. 

System BMS ma budowę modułową, dzięki czemu można do-
wolnie rozbudować instalacje, ograniczyć szkody wywołane awaria 
jednego segmentu. Realizuje funkcje: 
– sterowanie oświetlenie zewnętrznym i wewnętrznym, 
– sterowanie wentylacja, klimatyzacja, filtracją, 
– sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, 
– system alarmowy i monitoringu, 
– system sterowania zasilaniem UPS, 
– system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowania i 

monitorowania klap przeciwpożarowych, 
– integracja innych systemów automatyki w budynku. 

Zaletą tego systemu oszczędność energii dzięki integracji pra-
cy systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia 
możliwość szybkiej diagnostyki usterek w instalacjach, podniesienie 
komfortu przebywania w pomieszczeniach, możliwość zapisu i 
analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów, sterowanie 
urządzeniami z jednego miejsca, skrócony czas reakcji na zagroże-
nie w budynku. Na rys.1. przedstawiono system BMS wraz z jego 
podsystemami.    

 
Rys. 1. Struktura systemu BMS [14] 

2.2. System SAP   

Systemy sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), pozwalają na wy-
krycie pożaru w jego początkowej fazie, jeszcze przed wystąpie-
niem otwartych płomieni. Instalacja pozwala bardzo szybko i precy-
zyjnie namierzyć zagrożenie, powiadomić o niebezpieczeństwie 

osoby przebywające w budynku oraz przez system monitoringu 
pożarowego państwową straż pożarną, można również automa-
tycznie wysterować urządzenia odpowiedzialne za gaszenie za 
pomocą instalacji sterowania gaszeniem jak również umożliwić 
automatyczne otwarcie bram i drzwi.  

 Głównym urządzeniem tego systemu jest centrala sygnalizacji 
pożaru. Wyposażona ona jest w programowalny system operacyjny. 
Najprostsze centralki posiadają niezbyt wielkie możliwości progra-
mowe wszakże centrale zaawansowane posiadają rozbudowane 
możliwości, które realizują bardzo skomplikowane scenariusze. 
Każda centralka  posiada zespół obsługi pozwalający na łączność z 
użytkownikiem oraz niewymazywane archiwum zdarzeń w, którym 
zapisywane są wszystkie informacje wychodzące oraz przychodzą-
ce, odbierane przez system o pojemności do 10 000 zdarzeń. Cen-
trale pożarowe zazwyczaj mają na wyposażeniu drukarki systemo-
we. 

System SAP oprócz centrali sygnalizacji pożaru lub sieci cen-
tral składa się z automatycznych detektorów (czujek punktowych, 
liniowych), manualnych ostrzegaczy pożarowych ROP, urządzeń 
informujących o zadziałaniu, sterowników wejścia/wyjścia, czujek 
specjalnych np. w wersji Ex czy też czujek płomienia UV, IR, urzą-
dzenia pozwalającego na wizualizacje sygnalizacji pożaru. Wszyst-
kie urządzenia są podłączone do centrali sygnalizacji pożaru za 
pomocą specjalnych przewodów ( YnTKSYekw, HTKSHekw ). Na 
rys.2. przedstawiono strukturę systemu SAP.    

 

 
 

Rys. 2. Struktura systemu SAP [15] 
 

Wśród elementów składowych możemy wyróżnić następujące 
elementy: 
– automatyczne detektory dymu (Czujki optyczne dymu z sygnali-

zacyjną diodą czerwoną lub niebieską), 
– automatyczne detektory temperatury (czujki nadmiarowe tempe-

ratury, czujki różnicowo-nadmiarowe temperatury czujki różni-
cowe temperatury), 

–  automatyczne detektory dymu i temperatury tzw. multidetektory 
(Czujki optyczno-termiczne z diodą czerwoną OT, z diodą nie-
bieską OTblue, czujki optyczno-optyczno-termiczne O2T), 

– automatyczne detektory temperatury, dymu i tlenku węgla,          
(czujki optyczno-termiczno-gazowe OTG detektory te umożli-
wiają również wykrycie podwyższonego lub narastającego stę-
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żenia tlenku węgla, które zazwyczaj pojawia się jeszcze przed 
wykryciem pożaru) 

– liniowe optyczne czujki dymu (Pozwalają na wykrycie dymu 
powstającego we wczesnym etapie rozwoju pożaru. Przezna-
czone do ochrony pomieszczeń, gdzie w pierwszym etapie po-
żaru spodziewane jest pojawienie się dymu oraz tam, gdzie       
z  uwagi na dużą kubaturę pomieszczenia należałoby dla jego 
ochrony, wykorzystać dużą ilość punktowych czujek dymu np. 
hale handlowe. 

– linowe czujki temperatury (Reagują na przekroczenie tempera-
tury dopuszczalnej wykorzystany jest rozciągnięty na określonej 
długości kabel wielożyłowy gdzie zmiana temperatury wywołuje 
zmianę rezystancji między żyłami lub zwarcie. Tego typu czujki 
liniowe są używane do nadzorowania instalacji chemicznych 
oraz tras kablowych) 

– sterowniki wejścia/wyjścia stwarzają możliwość wysterowania 
poprzez przekaźniki wykonawcze innych instalacji lub urządzeń  
np. oddymiania, sygnalizatory akustyczne,  instalacje zamknięć 
ogniowych (drzwi, bramy ppoż., klapy w kanałach wentylacyj-
nych ), instalacje DSO,  zwolnienie drzwi ewakuacyjnych, od-
cięcie zasilania wentylacji, wind i inne. 

2.3. System Oddymiania Parkingów  

W nowo powstających obiektach użyteczności publicznej za-
chodzi konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych. Często ten problem, ze względów praktycznych (braku 
odpowiedniej powierzchni) rozwiązywany po przez budowę pod-
ziemnych parkingów samochodowych. Jednak takie rozwiązanie 
wiąże się z emisja zawartych w spalinach szkodliwych związków w 
postaci tlenków węgla, siarki itd.  Aby uczynić owe parkingi bez-
piecznymi należy je wyposażyć w system pewnie działającej wenty-
lacji, której zadaniem będzie dostarczenie odpowiedniej ilości czy-
stego powietrza oraz usuniecie groźnych zanieczyszczeń.[4] Sys-
tem powinien także zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa obiek-
tu w czasie pożaru, aby możliwym było ewakuowanie ludzi oraz 
podjęcie akcji ratowniczej.[11] System oddymiania może być wyko-
nany tradycyjnie, jako instalacja kanałowa lub jako instalacja bez-
przewodowa, która nie wymaga rozprowadzania w parkingach sieci 
kanałów wentylacyjnych. 

Zastosowanie bezprzewodowego systemu wentylacji parkin-
gów samochodowych skraca znacząco czas wykonania instalacji 
oraz obniża jej koszt. W procesie oddymiania ważnymi czynnikami 
są: 
– czas zadziałania systemu oddymiania, 
– niezawodność systemu. 

Automatyka systemu oddymiania musi, zatem spełnić określo-
ne wymogi związane z powyższymi parametrami oraz musi być 
zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem. 

System  wykorzystuje działanie małych wentylatorów, które są 
zainstalowane w suficie garażu, na całej jego powierzchni, i sterują 
dystrybucją powietrza. Można być wykorzystane do wytworzenia 
przepływu powietrza zarówno na niskim, jak i na wysokim poziomie, 
co pozwala dwa razy wykorzystać to samo powietrze i w efekcie 
gospodarować nim efektywniej niż w instalacjach tradycyjnych. 

Wentylatory pracują podobnie jak w tradycyjnym systemie ka-
nałowym, wtłaczając powietrze do wlotu wentylatora (tak jak w 
tradycyjnej kratce wlotowej) i pompują je na dużej wysokości ku 
miejscom wyciągowym (odpowiednik kanału). 

Zazwyczaj system składa się z głównych wentylatorów wycią-
gowych, wentylatorów nawiewnych (jeżeli jest konieczność zasto-
sowania), wentylatorów parkingowych, systemów rozpoznających 
zanieczyszczenia powietrza oraz głównego panelu sterowania. W 
oparciu o te zespoły, można skonstruować system spełniający 

specyficzne wymogi danego parkingu, mając przy tym pewność, że 
jego działanie będzie skuteczne i niezawodne. W skład bezprzewo-
dowego systemu oddymiania parkingów wchodzą: 
– Wentylatory strumieniowe - zespół wentylatorów, których celem 

jest prawidłowe ukierunkowanie oraz nadanie określonego pędu 
strumieniowi powietrza wentylacyjnego w przestrzeni parkingu. 
Podstawowym zadanie tych wentylatorów w warunkach poża-
rowych jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu i szybkie 
jego skierowanie do punktów wyciągowych. Wentylatory te mo-
gą pracować w układzie rewersyjnym (odwrócenie kierunku), 
dzięki czemu kierunek przepływu mas powietrza w garażu może 
być ściśle dostosowany do miejsca wystąpienia pożaru. Celem 
wentylatorów w warunkach bez pożaru  jest wymuszanie upo-
rządkowanego przepływu mas powietrza w całej objętości gara-
żu, w kierunku od otworów nawiewnych do wyciągu. Układ au-
tomatyki dostosowuje wydajność systemy wentylacji do chwilo-
wego zapotrzebowania na świeże powietrze. Zmiana parame-
trów pracy następuje, gdy podniesie się poziom stężenia tlenku 
węgla w garażu mierzony przez odpowiednie sensory. 

– Wentylatory wyciągowe - podczas wystąpienia pożaru celem 
wentylatorów wyciągowych jest przetłaczanie gazów o wysokich 
temperaturach i dymu, dlatego muszą one posiadać potwier-
dzoną badaniami odporności ogniową oraz niezależne źródła 
zasilania. 

– System detekcji - detektory CO i LPG rozmieszczone na po-
wierzchni garaży usytuowane na odpowiedniej wysokości. Mają 
one za zadanie przekazywać informacje o przekroczeniu stęże-
nia CO lud LPG do głównej tablicy sterującej całym systemem 
oddymiania. 
System oddymiania parkingów wykorzystujący wentylatory 

strumieniowe oraz wentylatory wyciągowe przedstawiono na rys. 3.  

 
 

Rys. 3. System oddymiania parkingów [16] 

3. STANDARDY TRANSMISJI DANYCH  I WSPÓŁPRACY 
SYSTEMÓW AUTOMATYKI INSTALACYJNEJ           

Aby systemy automatyki mogły funkcjonować ważnym jest, by 
poszczególne urządzenia wymieniały dane za pomocą protokołów 
interfejsowych obsługiwanych przez sterownik.[12] Niestety nie ma 
wspólnego standardu komunikacji dla automatyki instalacyjnej. 
Nabywając urządzenie, które będzie wykorzystane np. w systemie 
BMS, należy sprawdzić jakie wyjścia i protokoły komunikacyjne ono 
posiada gdyż może się okazać że będzie nie kompatybilne z innymi 
zastosowanymi w budynku systemami. Popularne standardy 
transmisji spotykane w automatyce instalacyjnej: 
– S-Bus (Saia-Bus) - interfejs stosowany w sterownikach firmy 

Saia-Burgess, 
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– M-Bus (Meter-Bus) - interfejs opracowany dla zdalnego przesy-
łania wskazań z liczników, 

– Profibus - standard sieci przemysłowej czasu rzeczywistego, 
– Modbus - standard otwarty opracowany służący do komunikacji 

urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, 
– BACnet - światowy protokół komunikacyjny stworzony dla au-

tomatyki budynkowej, 
– LonTalk - stworzony jako otwarty standard komunikacji stoso-

wany w urządzeniach firmy T.A.C., 
– PPI - standard wykorzystywany przez sterowniki Simens-a, 
– KNX - światowy standard do kontroli inteligentnych budynków, 

wspierany przez wielu producentów. 
Obecnie wprowadza się systemy integrujące różne protokoły komu-
nikacyjne urządzeń automatyki instalacyjnej. Jednych z nich jest 
System XBMS, który należy do rodziny serwerów integracyjnych 
Neuron, Astro oraz CRS, zaprojektowana z myślą o integracji insta-
lacji budynkowych w celu kompleksowego monitoringu, zarządzania 
oraz automatyzacji. Wspiera otwarte standardy komunikacji, takie 
jak: BACnet, LonWorks, CANopen, KNX, Modbus, M-Bus itd., czy-
niąc integrację różnych branżowo urządzeń, pochodzących od 
niezależnych producentów, prostszą, niezawodną oraz szybszą do 
realizacji. Zadaniem systemu jest dostarczanie niezbędnych infor-
macji operatorom, służbom serwisowym oraz ochronie budynku, 
udostępniając w praktyce system centralnego nadzoru nad wbudo-
wanymi instalacjami. XBMS umożliwia pełną kontrolę zużycia ener-
gii oraz mediów, systemów bezpieczeństwa, klimatyzacji oraz wen-
tylacji, pozwalając utrzymać obiekt w optymalnej kondycji ekono-
micznej oraz technicznej. Wbudowane mechanizmy powiadamiania 
o sytuacjach alarmowych, znacznie skracają czas reakcji w sytua-
cjach awaryjnych oraz przyspieszają usuwanie usterek. Informacje 
eksploatacyjne oraz alarmy mogą być przez wiele lat gromadzone w 
bazie danych SQL w celu ich późniejszej analizy [17]. Przykład 
integracji różnych standardów komunikacyjnych przez System 
XBMS przedstawia rys. 4. [1]. 
  

 
 
Rys. 4. System XBMS integrujący podstawowe podsystemy BMS, 
SMS, i CRS  [1] 
 

Serwery XBMS tego systemu zostały zintegrowane z technolo-
gią BACnet w sposób kompleksowy. W obiektach różnego typu, 
zarządzają sieciami urządzeń BACnet w zakresie systemów HVAC, 
zasilania oraz instalacji bezpieczeństwa. Serwery Neuron Box oraz 
Astro SMS mogą pełnić rolę serwerów strefowych, udostępniając 
dane w standardzie BACnet z lokalnych podsystemów lub urządzeń 
dla centralnego serwera Neuron BMS. Serwery XBMS w  zależno-
ści od potrzeb działają lokalnie np. z kilkoma sterownikami lub w 
rozbudowanej sieci zarządzania w ramach jednego budynku. W 
architekturze rozproszonej obejmują swoim działaniem wiele obiek-
tów na terytorium całego kraju. W obu przypadkach serwery wyko-

rzystują standard BACnet jako nadrzędną technologię integracji. 
System XBMS może być stosowany w małych, średnich oraz du-
żych obiektach obsługując nawet do 100000 punktów monitoringu 
przy zachowaniu zaskakująco niskich kosztów. Elastyczna architek-
tura oraz topologia systemu wraz z pełną gamą drajwerów do sieci 
oraz urządzeń, ułatwia późniejszą rozbudowę systemu [17]. Przy-
kład topologii systemu XBMS przedstawia rys. 5.[17]. 
 

 
 

Rys. 5. Topologia systemu XBMS [17] 
 

Architektura serwerów XBMS została oparta na topologii 
gwiazdy, dostarczając integratorom narzędzie do łączenia różnego 
rodzaju systemów komunikacyjnych w jeden spójny system zarzą-
dzania. Centralnym elementem integrującym jest serwer, zapewnia-
jący wspólną wymianę sygnałów sterujących pochodzących z róż-
nych sieci oraz urządzeń. W każdym serwerze dostępny jest szeroki 
zakres drajwerów programowych, obsługujących otwarte protokoły 
komunikacyjne t.j. BACnet, LonWorks, CANopen, Modbus, M-Bus, 
OPC, itd. oraz wbudowane narzędzia, umożliwiające przetwarzanie 
wspólnej wymiany danych. Serwery posiadają własne środowisko 
programistyczne umożliwiające tworzenie złożonych powiązań oraz 
logiki. 

Technologia XBMS może być również zaadoptowana do ma-
łych obiektów które nie wykorzystują aż tak dużej liczby urządzeń i 
nie muszą współpracować z wieloma serwerami. Przykład integracji 
bezpośredniej dla małego obiektu przedstawiono na rys. 6. [1]. 

 

 
 

Rys. 6. Integracja bezpośrednia dla małego obiektu [1] 

PODSUMOWANIE 

Budynki użyteczności publicznej muszą być wyposażone w 
systemy które zapewnią bezpieczeństwo przebywającym w nich 
użytkownikom. Automatyka tych systemów oprócz tego, że musi w 
czasie zagrożenia prawidłowo wysterować odpowiednie urządzenia  
to wymaga się od niej monitorowania sytuacji bez zagrożeń a każe  
powinna wysyłać informacje o awariach, które mogłyby uniemożliwić 
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prawidłową prace systemu. Oprócz tego, że sygnał o gotowości jest 
wysyłany do systemu zarządzającego obiektem w budynkach uży-
teczności publicznej przeprowadzane muszą być przeglądy syste-
mów, które zapobiegają występowaniu awarii. 

Można zatem uznać, że budynki użyteczności publicznej to 
bezpieczne budowle dzięki zainstalowanym w nich systemom, 
jednak należy pamiętać, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
bezpieczeństwo jest zachowanie się ludzi w czasie wystąpienia 
zagrożenia np. wykonywanie poleceń zawartych w komunikatach 
dźwiękowych emitowanych przez urządzenia wzajemnie współpra-
cujące. Rodzaj oraz liczba instalowanych w budynku urządzeń 
systemowych zależy od wymogów prawnych. Niektóre budynki 
użyteczności publicznej ze względy na swoje przeznaczenie muszą 
być wyposażone systemy bezpieczeństwa oraz niejednokrotnie ze 
względu na ekonomię i ekologię w systemy nadzorujące prace 
oświetlenia, wentylacji oraz instalacji ogrzewania. 

. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Projektowanie systemów nadzoru w oparciu o XBMS, 
www.xbms.eu 

2. Kozyra, J., Warchoł, R. “Wykorzystanie energoelektronicznych 
systemów zasilania gwarantowanego AC w elektroenergetyce”. 
Logistyka (2014),.5924–5933 

3. Kozyra, J. “Zastosowanie pomiarów termowizyjnych w elek-
troenergetyce”. Logistyka (2010), 1757 -1766 

4. Kozyra, J., Siwek Z. “Zasady projektowania oświetlenia dróg”. 
Logistyka (2011),.5924–5933 

5. Kozyra, J. “Wykorzystanie biopaliw e transporcie”. Logistyka 
(2009) 

6. Putynkowski G., Balawender P., Woźny K., Kozyra J, Łukasik 
Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Ciesielka E.(2016) A New Model 
for the Regulation of Distribution System Operators with Quali-
ty Elements that Include the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD Indices. 
Electrical Power Quality and Utilisation, Journal Vol. XIX, No. 
1, 2016, ISSN: 1896-4672 

7. Kozyra, J., and A. Kuśmińska-Fijałkowska. "Elementy liniowej 
logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych 
wybuchem." Logistyka(2014). 

8. Kuśmińska-Fijałkowska, A., and Z. Łukasik. "Efekty wynikające 
z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością." Logistyka (2014). 

9. Kuśmińska-Fijałkowska, A., and Z. Łukasik. "Koordynowanie 
działań w organizacji w odniesieniu do systemu zarządzania 
jakością." Logistyka (2014). 

10. Łukasik, Zbigniew; Jacek, Kozyra; Kuśmińska-Fijałkowska, 
Aldona; ,Efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w 
zakładach przemysłowych, Technika Transportu Szynowego 
12/2015 ISSN 1232-3829 

11. Łukasik, Zbigniew; Kuśmińska-Fijałkowska, Aldona; Bilska, 
Aneta; ,Security in a state of crisis,Logistyka 4/2015 7886-7890   

12. Łukasik, Zbigniew, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, and Jacek 
Kozyra. "VISUALISATION OF COMPLEX PROCESSES OF 
CONTROL." Journal of Advanced Research in Engineering 
and Technology 7.2 (2016): 168-176. 

13. Łukasik, Zbigniew,  Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Jacek 
Kozyra "Emission of acoustic sources of noise in the industrial 
plants." Vol.4 Issue 3 May-June 2016 

14. www.commercial.pl 
15. www.monitel.pl 
16. www.colt-info.de 
17. XMBS Otwarty System Zarządzania Budynkami, Broszura 

techniczna  Quantum Controls Sp. z o.o  
 

Automatics electrical installations as an element  
of safety of users 

The article brought closer the issue related to the auto-mation of electri-

cal installations used in public buildings. For a deeper knowledge of the 

subject is given the characteristics of the selected automation installa-

tion, such as BMS, SAP and smoke parking. The types and principles of 

data and cooperation between the different automation systems installa-

tion. As a system integrator and automation devices of different manu-

facturers discussed XMBS system. 
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