
Słychać nas 
wszędzie  

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50



www.digitex.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ALARMOWANIA  
I OCHRONY LUDNOŚCI DSP-50 

Schemat systemu DSP-50 dla straży pożarnej

Usługa 
JEDNOCZESNE  
ALARMOWANIE 

OSP

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego (radiowego) 
uruchamiania wszystkich rodzajów syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do 
bezpośredniego alarmowania  osób wyposażonych w pagery  i telefony komórkowe. Obejmuje swoim zasięgiem  
blisko 90 % powierzchni naszego kraju.

System DSP-50 może być  
stosowany:

  w sieciach alarmowych Państwowej Straży 
Pożarnej na terenie jednego powiatu (struktura 
dwupoziomowa: stacja powiatowa/miejska - stacja 
obiektowa z syreną) - jako System Selektywnego 
Alarmowania,

  w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako 
hierarchiczny system wojewódzki, posiadający 
czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja 
wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - 
stacja obiektowa (syrena), 

  w obu ww. sieciach równocześnie - jako 
Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony 
Ludności.
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W SKŁAD SYSTEMU DSP-50 WCHODZĄ:

Stacja Bazowa DSP-15SP (dla stanowiska kierowania w PSP lub Centrum Zarządzania Kryzysowego)

Stacja bazowa DSP-15 wraz z radiotelefonem to 
główne wyposażenie stanowiska kierowania PSP lub 
CZK, jest urządzeniem sterującym systemem DSP-
50, przeznaczona jest do zdalnego uruchamiania 
zakodowanym sygnałem radiowym syren alarmowych.

  sterowanie systemem DSP-50 w trybie OC i PSP, 
testowanie stacji DSP-52BM, DSP-52BS, DSP-52L, 

  przekazywanie komunikatów głosowych on-line 
przez syreny elektroniczne serii DSE, 

  wywoływanie pagerów serii DSP-90S (pracujących 
w standardzie POCSAG), funkcja ta może 
być wykorzystana do lokalnego pagingu - 
przywoływania pracowników PSK, CPR, CZK, GCR 
lub powiadamiania pobliskich jednostek OSP,

  wersje stacji bazowych: dla Państwowej Straży 
Pożarnej (Stacja Bazowa DSP15S lub Stacja Bazowa 
DSP-15SP) oraz dla Obrony Cywilnej (wojewódzka 
DSP-15W/OC, powiatowa DSP-15P/OC lub gminna 
DSP-15G/OC), 

  pełna współpraca z oprogramowaniem 
dyspozytorskim, np. SWD-ST.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organizacja systemu DSP-50 jest uniwersalna. 
Każda stacja bazowa (wojewódzka, powiatowa, 
miejska, gminna, PSP) może uruchamiać 1000 syren 
alarmowych oraz 1000 pagerów. W sieci hierarchicznej 
OC stacja wojewódzka może współpracować z 64 
stacjami powiatowymi i 4096 stacjami gminnymi. 
Dzięki temu system może być budowany etapami, 
a rozbudowa o kolejne stacje obiektowe (z syrenami) 
nie wymaga zmiany urządzenia wywołującego (stacji 
bazowej).

Stacja obiektowa DSP-52BS (dla Remizy OSP)

 Wraz z radiotelefonem, czujnikiem faz (DKF-02 
lub DKF-03) oraz anteną stanowią podstawowe 
wyposażenie każdej remizy lub punktu alarmowego 
OC.

Funkcje stacji obiektowej:
  sterowanie syrenami mechanicznymi (wirnikowymi) 
oraz elektronicznymi (np. serii DSE),

  sterowanie Terminalem DTG-53, umożliwiającym 
powiadamianie na telefony komórkowe,

  obsługa  pagerów serii DSP-90S  (poprzez 
wbudowany moduł POCSAG) oraz DSP-80S,

  ochrona obiektu (wewnętrzna centralka alarmowa 
lub możliwość podłączenia zewnętrznej centralki 
i czujek alarmowych),

  dowolnie programowane wejścia/wyjścia, do 
których można podłączyć dowolne urządzenia:  
syrena alarmowa (główna i rezerwowa), kompresor, 
oświetlenie, automatyka bramy itp.

  praca w przypadku zaniku zasilania sieciowego 
(każda stacja obiektowa posiada akumulatorowe 
zasilanie rezerwowe).

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Stacje Obiektowe dla OSP  
występują w kliku konfiguracjach: 

  stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem 
Motorola, np. CM-140,

  stacja obiektowa DSP-52BS bez radiotelefonu 
z przygotowaniem pod radiotelefon Motorola, np. 
CM-140,

  stacja obiektowa DSP-52BS bez radiotelefonu 
z przygotowaniem pod  radiotelefony  Motorola 
starego typu, np. GM-300/340/350/360.



NOWA Stacja obiektowa DSP-52L

DSP-52L to nowa wersja stacji obiektowej o poprawionej 
konstrukcji oraz zwiększonej funkcjonalności. Elementy 
dostępne do tej pory osobno, takie jak terminal  
DTG-53 czy radiotelefon, są wbudowane w metalową, 
zamykaną na klucz obudowę. Na drzwiach obudowy 
umieszczony został dotykowy kolorowy ekran LCD 
umożliwiający łatwiejszą obsługę oraz dostęp do 
nowej funkcjonalności.

Cechy stacji DSP-52L:
  sterowanie syrenami mechanicznymi 
i elektronicznymi,

  załączanie określonego zdarzenia na  
manipulatorze lokalnym w systemie DSP-50 
za pomocą modułu DTG-53 (m.in. wysyłanie 
wiadomości SMS indywidualne i grupowe),

  sterowanie pagerami, wysyłanie wiadomości do 
strażaków wyposażonych w pagery serii DSP-90  
(w standardzie POCSAG, STQC) OSP wyposażonych 
w pagery serii DSP-90S z manipulatora lokalnego,

  prezentacja aktualnie realizowanego polecenia 
i przeglądania historii zdarzeń,

  wizualizacja stanu pracy modułów  DTG-53   
i SWA-3,

  wizualizacja stanu pracy syreny elektronicznej 
serii  DSE  (napięcie akumulatorów, temperatura, 
aktualnie odtwarzany alarm / komunikat itp.),

  możliwość sterowania opcjonalnymi modułami za 
pomocą magistrali RS-485 / RS-232,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W skład stacji DSP-52L wchodzi:
  radiotelefon Motorola, np. CM-140,

  jednostka centralna,

  moduł radiowy SWA-3 do współpracy 
z systemem DSP-50,

  terminal GSM DTG-53,

  manipulator lokalny – 8" lub 7” dotykowy ekran LCD,

  akumulator minimum 26 Ah umożliwiający pracę 
w przypadku zaniku zasilania sieciowego,

 pełnowydajny  zasilacz,

  serwisowe gniazdko 230V,

  zabezpieczenia przeciwprzepięciowe,

  Digitex Moduł Interface DMI – moduł sterujący 
modułem stacji, modułem terminala DTG-53 oraz 
modułem syren,

  układ wymuszania powrotu radiotelefonu na kanał 
alarmowy (po odłożeniu mikrofonu na wieszak 
radiotelefon przełącza się na kanał alarmowy).



 Zadaniem Terminala GSM DTG-53 współpracującego  
ze Stacją Obiektową jest powiadamianie o zaistniałym 
zdarzeniu osób wyposażonych w telefony komórkowe. 
Powiadamianie odbywa się przy pomocy wiadomości 
tekstowych SMS lub wiadomości tekstowych 
ukazujących się bezpośrednio na wyświetlaczu 
telefonu komórkowego FLASH SMS. Terminal może 
również powiadamiać o zdarzeniu dzwoniąc pod 
zaprogramowany numer przez określony czas bez 
konieczności odbierania połączenia (CLIP - bez 
kosztów) oraz może wysyłać krótkie wiadomości 
tekstowe na telefony stacjonarne. Ponadto terminal 
DTG-53 współpracuje z dodatkową usługą 
„Jednoczesne Alarmowanie OSP”, która umożliwia 
dzwonienie do wszystkich Strażaków naraz.

  jedyny terminal komórkowy dedykowany do  
sytemu DSP-50 oparty o profesjonalny przemys-
łowy moduł GSM, realizujący wszystkie 24 zdarzeń 
z DSP-50,

  pomiar temperatury wewnątrz budynku (przez 
opcjonalny czujnik zamontowany przy Terminalu 
DTG-53), odczyt wartości przez SMS, 

  monitorowanie poziomu napięcia akumulatora 
stacji obiektowej z możliwością powiadamiania 
o rozładowaniu przez SMS,

  obsługa kart (SIM) abonamentowych i prepaid,

  powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP oraz 
współpraca z usługą „Jednoczesne Alarmowanie 
OSP”, która umożliwia powiadamianie w postaci 
dzwonienia do wszystkich Strażaków naraz,

  pamięć do 128 numerów oraz 16 treści SMS,

  obsługa 24 zdarzeń (do każdego zdarzenia można 
przyporządkować 64 numery),

  zdalne sterowanie 4 wyjściami (za pomocą SMS),  
umożliwiające sterowanie urządzeniami 
zewnętrznymi,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  odczyt stanu 6 wejść (za pomocą SMS),  
umożliwiające monitorowanie urządzeń 
zewnętrznych,

  pamięć 16 ostatnich zdarzeń,

  zmiana numerów z lokalnej klawiatury,

  pełne programowanie poprzez programator 
z komputera PC lub zdalnie przez sieć GSM (obie 
wersje jako opcje dodatkowe), 

  wyświetlacz alfanumeryczny LCD,

  6-przyciskowa klawiatura,

  sprawdzanie stanu konta za pomocą wiadomości 
SMS (dotyczy kart prepaid),

  retransmisja wiadomości SMS (o dowolnej treści) 
do grupy użytkowników zapisanych w pamięci 
terminala,

  uruchamianie za pomocą wiadomości SMS 
dowolnego zdarzenia np. syrena pożarowa, 
„Zbiórka” itp.,

  przycisk RESET służący do restartowania terminala 
lub wstrzymywania jego pracy na zaprogramowany 
czas.

Programator do  DTG-53 (lub DTG-52)

Programator do terminala GSM DTG-53 umożliwia 
pełną konfigurację terminali komórkowych.  
Po podłączeniu programatora do terminala DTG  
oraz przez złącze USB lub RS do komputera 
i uruchomieniu dedykowanego programu możliwa jest 
zmiana:

  parametry karty SIM (operator, PIN),

  lista użytkowników (nazwa, nr telefonu),

  lista użytkowników VIP,

  treści wiadomości SMS,

  konfiguracja zdarzeń (reakcja na alarmy lub zmiany 
stanu wejść zewnętrznych),

  konfiguracja pracy wejść i wyjść zewnętrznych,

  uruchomienie usługi „Jednoczesne Alarmowanie 
OSP” (po jej wykupieniu).

Terminal DTG-53



Odbiorniki indywidualne (pagery) serii DSP-90S

DSP-93

  pager alfanumeryczny (POCSAG),

  synteza częstotliwości (możliwość zmiany 
częstotliwości bezpośrednio z pagera),

  ekran (LCD podświetlany, 36 znaków + ikony),

  6 numerów wywoławczych CapCode,

  4 przyciski do obsługi,

  buzzer, 8 melodii, wibrator,

  pamięć na 60 różnych wiadomości,

  możliwość wysyłania do pagerów stałych 
(wcześniej zaprogramowanych) komunikatów,

  zegar, data, budzik, książka telefoniczna,

  zasilanie 1 baterią 1,5V AAA,

  wyświetlanie informacji o słabej baterii (także 
sygnalizacja dźwiękowa),

  klips umożliwiający przytwierdzenie pagera do 
paska.

DSP-94

 pager numeryczny (system POCSAG),

  synteza częstotliwości (możliwość zmiany 
częstotliwości bezpośrednio z pagera),

  4 numery wywoławcze CapCode,

  3 przyciski do obsługi,

  podświetlany ekran LCD (12 znaków  
+ ikony),

  zegar, data, budzik,

  buzzer, wibrator, 8 melodii,

  pamięć na 20 różnych wiadomości,

  możliwość wysyłania do pagerów stałych 
(wcześniej zaprogramowanych) komunikatów,

  zasilanie - 1 bateria 1,5V AAA (ok. 1 m-c).

  wyświetlanie informacji o słabej baterii (także 
sygnalizacja dźwiękowa),

  klips umożliwiający przytwierdzenie pagera 
do paska.

Wyposażenie dodatkowe stacji obiektowych

  Czujnik Akustyczny DKA-02  - do kontroli 
poprawności sygnału akustycznego syreny 
(montowany w niewielkiej odległości od syreny),

  Klawiatura 6-przyciskowa umożliwia ręczne 
wywołanie pagerów, wysłanie wiadomości SMS 
(z DTG-53) o zaprogramowanej treści (np. 
„Zbiórka”), włączenie syreny, obsługę innych 
urządzeń zewnętrznych,

  Syrena Rezerwowa  - każda stacja obiektowa 
przystosowana jest do podłączenia syreny 
rezerwowej, zasilanej napięciem stałym 12V 
ze swojego akumulatora. Syrena rezerwowa 
uruchamiana jest automatycznie w przypadku 
braku napięcia zasilającego syrenę główną w 
Remizie. W wypadku, gdy syreną główną jest 
Syrena Elektroniczna DSE, nie ma potrzeby 
stosowania dodatkowej syreny rezerwowej. Syrena 
DSE pełni również funkcję syreny rezerwowej oraz 
posiada własne zasilanie rezerwowe, 

  Czujnik Faz DKF-02  lub  DKF-03  służy do 
sprawdzania czy syrena główna jest prawidłowo 
zasilana z sieci energetycznej (czy są wszystkie 
fazy i czy napięcia w tych fazach mają właściwą 
wartość. DKF-03 przeznaczony jest do montażu na 
szynie typu DIN.



Usługa Jednoczesne Alarmowanie OSP

Jednoczesne Alarmowanie OSP to nowa usługa 
znacznie przyspieszająca powiadamianie Strażaków 
Ochotników, posiadających lub chcących zakupić 
Terminal DTG-53.

Terminal komórkowy GSM DTG-53, oprócz 
dotychczasowych funkcji wysyłania SMS lub 
dzwonienia CLIP na kolejne, zaprogramowane numery 
telefonów umożliwia dodatkowo natychmiastowe 
powiadomienie wszystkich Ochotników jednocześnie 
poprzez dzwonienie.

W przypadku alarmu pożarowego Terminal DTG-53 w 
pierwszej kolejności zainicjuje funkcję Jednoczesnego 
Alarmowania OSP, czyli dzwonienia naraz na 
wszystkie numery telefonów komórkowych. W kolejnej 
fazie terminal rozpocznie swoją normalną pracę, czyli 
powiadamiania na kolejno zaprogramowane numery 
telefonów.

Ochotnik, podczas otrzymywania nowego 
powiadamiania na jego telefon komórkowy musi 
odrzucić połączenie. W przeciwnym wypadku zostanie 

naliczona opłata dodatkowa. Jeśli Ochotnik nie odrzuci 
połączenia lub jego numer był zajęty, powiadomienie 
zostanie ponowione drugi raz po ok. 40 sekundach.

WAŻNE: Powiadomienie (dzwonienie) należy odrzucić, 
a nie odbierać. Zaleca się wyłączenie przekazywania 
rozmów na pocztę głosową. W przeciwnym wypadku 
zostanie naliczona opłata dodatkowa.

Cechy:
  szybkie i jednoczesne alarmowanie,

  powiadomienie w formie dzwonienia,

  możliwość ustawienia osobnego głośnego sygnału 
dzwonienia,

  niskie koszty – od 15 zł miesięcznie,

  pełna kompatybilność z ogólnopolskim systemem 
DSP-50,

  brak zbędnych formalności.  

Dane katalogowe:

Stacja bazowa DSP-15SP (przeznaczona dla np. Komendy Powiatowej PSP)

standard wywołania radiowego DSP-50 STQC czasowo - tonowy

współpraca z radiotelefonem TAK, dowolny w trybie analogowym

czas przesłania sygnału alarmowego ok. 2,5 s

podłączenie komputera PC interfejs RS-232 (z izolacją galwaniczną)

obsługa z komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem, lokalnie z klawiatury i wyświetlacza LED

zasilanie
12V/300mA (poprzez załączony zasilacz z ~230V 50Hz ±10%)  

lub z radiotelefonu (przez złącze akcesorii)

wymiary 225 x 200 x 85 mm

waga 1,4 kg

Stacja obiektowa DSP-52BS

obsługa
- zdalna: radiowy system DSP-50 oraz opcjonalnie poprzez terminal DTG-53

- lokalna: przycisk TEST i ALARM oraz opcjonalna klawiatura 6-przyciskowa (programowalna)

współpraca z radiotelefonem TAK (analogowym, np. Motorola)

współpraca z syreną alarmową
dedykowany interfejs szeregowy do współpracy z syreną elektroniczną DSE oraz

dedykowany moduł przyłączeniowy do współpracy z syreną mechaniczną

współpraca z terminalem komórkowym DTG-53 TAK (poprzez dedykowany interfejs szeregowy)

współpraca z pagerami TAK (STQC i POCSAG)

obciążalność wyjścia sterującego stycznikiem sy-
reny mechanicznej 

400V/1A

obciążalność wyjścia sterującego syreną rezer-
wową

12V/10A

wejścia cyfrowe 6 programowalnych (w tym 2 izolowane galwanicznie)

wyjścia cyfrowe 6 programowalnych (w tym 2 przekaźnikowe izolowane galwanicznie)

algorytm pracy syreny programowalny

obsługa akcesoriów czujnik faz DKF, czujnik akustyczny DKA, terminal DTG-53, czujniki alarmowe, inne

temperatura pracy -20°C do +60°C

zasilanie główne ~230V 50Hz (±10%) 

zasilanie rezerwowe akumulator bezobsługowy 12V/7Ah

czas pracy na zasilaniu rezerwowym min. 24h

wymiary 280 x 246 x 157 mm (bez radiotelefonu)

waga 5,9 kg (z wbudowanym akumulatorem, bez radiotelefonu)

obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego

złącze antenowe typu N

DSE DZS DTS DWA digitexCZK/IP

Więcej o naszych  urządzeniach znajdziesz w katalogach:



Stacja obiektowa DSP-52L (z wbudowanym terminalem DTG-53)

obsługa
- zdalna: radiowy system DSP-50 oraz opcjonalnie poprzez terminal DTG-53

- lokalna: dotykowy kolorowy ekran LCD (7”÷8”)

współpraca z radiotelefonem TAK (analogowym, np. Motorola)

współpraca z syreną alarmową
dedykowany interfejs szeregowy do współpracy z syreną elektroniczną DSE  

oraz dedykowany moduł przyłączeniowy do współpracy z syreną mechaniczną

współpraca z terminalem komórkowym DTG-53 TAK (terminal wbudowany i zintegrowany z urządzeniem)

współpraca z pagerami TAK (STQC i POCSAG)

obciążalność wyjścia sterującego stycznikiem 
syreny mechanicznej 

400V/1A

obciążalność wyjścia sterującego syreną 
rezerwową

12V/10A

wejścia cyfrowe 6 programowalnych ( w tym 2 izolowane galwanicznie)

wejścia analogowe 4 programowalne

wyjścia cyfrowe 6 programowalnych ( w tym 2 przekaźnikowe izolowane galwanicznie)

algorytm pracy syreny programowalny

obsługa akcesoriów czujnik faz DKF, czujnik akustyczny DKA, terminal DTG-53, czujniki alarmowe, inne 

temperatura pracy -20°C do +60°C

zasilanie główne ~230V 50Hz (±10%) 

zasilanie rezerwowe akumulator bezobsługowy 12V/ min. 26 Ah

czas pracy na zasilaniu rezerwowym min. 24h

wymiary 400 x 500 x 210 mm

waga 28,5 kg (z wbudowanym akumulatorem i radiotelefonem)

obudowa metalowa z 2 zamkami, przeznaczona do montażu wewnętrznego

złącze antenowe brak (przewód antenowy podłączany bezpośrednio do radiotelefonu)

Terminal DTG 53

metody alarmowania / powiadamiania
- następujące po sobie: wiadomości SMS oraz FLASH SMS lub dzwonienie CLIP,

- jednoczesne dzwonienie CLIP: dzięki opcjonalnej usłudze “Jednoczesne Alarmowanie OSP”

obsługa - lokalnie: poprzez wbudowaną klawiaturę i wyświetlacz / - zdalnie: poprzez wiadomości SMS

programowanie terminala (numerów telefonów i 
wszystkich parametrów pracy) 

poprzez opcjonalny zestaw do programowania terminala  
(podłączony do komputera PC z systemem MS Windows XP/Vista/7/8)

pamięć numerów telefonów 128 numerów (z czego 64 numery można przyporządkować do pojedynczego zdarzenia)

pamięć treści SMS 16 wiadomości

retransmisja treści SMS TAK 

obsługa zdarzeń
24 zdarzenia z systemu DSP-50, reakcja na wejścia cyfrowe, stan zasilania  

i temperaturę (przez opcjonalny termometr cyfrowy)

kontrola napięcia zasilania TAK

transmisja przemysłowy moduł GSM oraz antena magnesowa z przewodem 2,5m (opcjonalnie 5m)

obsługa kart SIM abonamentowe i przedpłacowe (prepaid) 

wejścia programowalne 2 z separacją galwaniczną (tmin=0,2s, 5-24V), 4 typu NO (tmin=0,2s, 5V) 

wyjścia programowalne 4 programowalne (30V, 500mA)

opcje termometr cyfrowy

wymiary (w obudowie plastikowej) 165 x 170 x 85 mm

waga (w obudowie plastikowej) 750g

Pagery DSP-93S i DSP-94S 
zasięg do kilkunastu km (od stacji obiektowej)

odbiór transmisji radiowej protokół POCSAG

wyświetlacz - numeryczny (DSP-93S) / - alfanumeryczny (DSP-94S)

możliwość odbioru wiadomości o dowolnej treści tylko w DSP-94S

zasilanie 1x bateria AAA 1,5V (lub akumulator)

Czujnik faz DKF-02 i DKF-03 (opcjonalne wyposażenie do stacji obiektowej) 

kontrola fazy zasilającej syrenę TAK

wymiary DKF-02 90 x 90 x 50 mm

wymiary DKF-03 (do montażu na szynie DIN) 90 x 33 x 63 mm

Czujnik akustyczny DKA-02 (opcjonalne wyposażenie do stacji obiektowej) 

kontrola akustyczna pracy syreny TAK

czas pomiaru od włączenia syreny 10 s

wymiary 90 x 90 x 50 mm

ZINTEGROWANE SYSTEMY POWIADAMIANIA
Platan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot 
tel. +48 58 555 88 60, fax. +48 58 555 88 02 
e-mail: digitex@platan.pl, www.digitex.pl


