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600 osobowa załoga Nowoczesny park

maszynowy
31 000 metrów kw.

powierzchni 

magazynowej i 

produkcyjnej

200 000 km kabla 

rocznie

o  nas



Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o – dane dot. sprzedaży (tys. PLN/Euro)

2000
2004 2006

2008 2010 2012
2014 2016

2018

2002
1996

2020

351 400 PLN
87 850 Euro 

2021

547 000 PLN
120 000 Euro 



Kable estradowe

Kable morskie

Bezpieczne instalacje

Transmisja danych

Telekomunikacja 

Kable 
instrumentacyjne

Górnictwo 

Energetyka

Sterowanie

Automatyka



Prawo zobowiązuje do tworzenia budynków 
zabezpieczonych pod kątem zagrożenia pożarowego.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
Dziennik Urzędowy UE L 88/5 z dnia 4.04.2011

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. 2016poz.1966.9

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. 2018, poz. 1202).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015,  poz.1422 z późn. 
zmianami (Dz.U. 2019.1065 . tj. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”.
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Wymagania CPR wg PN-EN 13501-6
Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych

Wymagania PN-EN 50575:2015-03 
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne……do zastosowań 

w obiektach budowlanych o określonej klasie oporności pożarowej 

Wymagania PN-EN 50399 
Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. 

Pomiar wydzielania ciepła, wytwarzania dymu 



Kwasowość według PN-EN 50267-2-3:

a1 – konduktywność <2,5μS/mm i pH >4,3

a2 - konduktywność <10μS/mm i pH >4,3

a3 – nie a1 lub a2.

KLASYFIKACJA OGNIOWA - 50399

Wydzielanie dymu według PN-EN 50399:
s1 = TSP1200s<50m2 i max SPR <0,25m2/s

s1a = s1 + transmitancja (PN-EN 61034-2) > 80%

s1b = s1 + transmitancja (PN-EN 61034-2) ≥ 60% < 80%

s2 = TSP1200s<400m2 i max SPR <1,5m2/s

s3 = nie s1 lub s2

B2ca,

Płonące krople i odpady według PN-EN 50399:
d0 – brak płonących kropli i odpadów w ciągu 1200s

d1 - brak płonących kropli i odpadów płonących 

dłużej niż 10 s w ciągu 1200s

d2 – nie d0 lub d1

d0, a1s1a,

TSP – całkowita ilość wydzielonego dymu od początku trwania badania do jego zakończenia (parametr 

ciągły).

SPR – maksymalna wartość wydzielającego się dymu, mierzona podczas aplikacji płomienia, średnia z 60s 

(parametr ciągły).



Norma  PN-EN 50575

Jednostka Notyfikowana + nadzór produkcyjny – ocena 1+

Laboratorium Notyfikowane- ocena 3

CB2

D E

F System oceny 4



Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane tak, 
aby w przypadku wybuchu pożaru: 

nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; 

powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach 
budowlanych było ograniczone;

rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie instalacje 
i obiekty budowlane było ograniczone; 

osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić 
obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; 

uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych



IEC 60332-3  = PN-EN 60332-3 

PN-EN 60332-3-22:2009 

Kategoria A - 7 litrów/m materiałów palnych kabli    

czas przyłożenia płomienia 40 min 

PN-EN 60332-3-23:2009 

Kategoria B - 3,5 litra/m materiałów palnych kabli    

czas przyłożenia płomienia 40 min 

PN-EN 60332-3-24:2009 

Kategoria C - 1,5 litra/m materiałów palnych kabli    

czas przyłożenia płomienia 20 min

Badanie kabli w wiązkach



wskaźnik tlenowy (LOI) – minimalna procentowa zawartość tlenu 
w mieszaninie tlenu i azotu, przy której podtrzymywane jest stacjonarne 
spalanie się badanego materiału. Obecnie wskaźnik tlenowy jest jedną 

z najczęściej stosowanych metod oceniania palności.

LIO < 23 – materiał łatwo zapalny, rozprzestrzeniający płomień  

LIO  24-28 – materiał małym stopniu  zapalny, w małym stopniu 
rozprzestrzeniający płomień   

LIO 29-35 – trudno zapalny , samogasnący 

nierozprzestrzeniający płomienia

LIO > 36 – materiał niezapalny co jest równoznaczne z 
nierozprzestrzenianiem płomienia

Palność materiału określana za pomocą wskaźnika tlenowego LOI
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Lubań, Imka, 
08.07.2012r.



Rodzaj budynku 

Wymaganie minimalne – klasa 
wg PN-EN-13501-6

Budynek 
(poza drogami ewakuacyjnymi)

Drogi ewakuacyjne

Propozycja do rozporządzenia – klasyfikacja kabli w budynkach wg SEP-007



ITB                                     

INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ



Rodzaje stref 
pożarowych Rodzaje budynków

ITB wiązka  poza 
drogami 

ewakuacyjnymi

ITB wiązka w 
drogach 

ewakuacyjnych 

ITB pojedynczy 
kabel poza drogami 

ewakuacyjnymi

ITB pojedynczy 
kabel w drogach 
ewakuacyjnymi

ZL I

Budynek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Eca Eca Eca Eca

ZL I Budynek niski Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Eca Eca

ZL I
Budynek 

średniowysoki Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3

ZL I
Budynek wysoki i 

wysokościowy B2ca s2, d1, a3 B2ca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 B2ca s2, d1, a3 

ZL II 

Budyek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Eca Eca

ZL II Budynek niski Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Eca Eca

ZL II 
Budynek 

średniowysoki Dca s2, d1, a3 B2ca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3

ZL II 
Budynek wysoki i 

wysokościowy B2ca s2, d1, a3 B2ca s1b, d1, a3 Dca s2, d1, a3 B2ca s2, d1, a3 
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Rodzaje stref 
pożarowych

Rodzaje budynków

ITB wiązka  poza 
drogami 

ewakuacyjnymi

ITB wiązka w 
drogach 

ewakuacyjnych 

ITB pojedynczy 
kabel poza drogami 

ewakuacyjnymi

ITB pojedynczych 
kabel w drogach 
ewakuacyjnymi

ZLI III 

Budnek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Eca Eca Eca Eca

ZLI III Budynek niski Dca- s2,  d1, a3 Dca- s2,  d1, a3 Eca Eca

ZLI III 
Budynek 

średniowysoki Dca- s2,  d1, a3 Dca- s2,  d1, a3 Eca Dca s2, d1, a3

ZLI III 
Budynek wysoki i 

wysokościowy Dca- s2,  d1, a3 B2ca s1b, d1, a3 Eca B2ca s2, d1, a3 

ZL IV

Budnek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Eca Eca Eca Eca

ZL IV Budynek niski Eca Eca Eca Eca

ZL IV
Budynek 

średniowysoki Eca Dca- s2,  d1, a3 Eca Dca s2, d1, a3

ZL IV
Budynek wysoki i 

wysokościowy Dca- s2,  d1, a3 B2ca - s2, d1, a3 Eca B2ca s2, d1, a3 
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Rodzaje stref 
pożarowych

Rodzaje budynków

ITB wiązka  poza 
drogami 

ewakuacyjnymi

ITB wiązka w 
drogach 

ewakuacyjnych 

ITB pojedynczy 
kabel poza drogami 

ewakuacyjnymi

ITB pojedynczych 
kabel w drogach 
ewakuacyjnymi

ZL V

Budnek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Dca- s2,  d1, a3 Dca- s2,  d1, a3 Eca Eca

ZL V Budynek niski Dca- s2,  d1, a3 Dca- s2,  d1, a3 Eca Eca

ZL V
Budynek 

średniowysoki Dca- s2,  d1, a3 B2ca - s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3

ZL V
Budynek wysoki i 

wysokościowy B2ca - s2, d1, a3 B2ca - s2, d1, a3 Dca s2, d1, a3 B2ca s2, d1, a3 

PM garaże  i in.

Budnek do dwóch 
kondygnacji 

nadziemnych Eca Eca Eca Eca

PM garaże  i in. Budynek niski Eca Eca Eca Eca

PM garaże  i in.
Budynek 

średniowysoki Eca Dca- s2,  d1, a3 Eca Eca

PM garaże  i in.
Budynek wysoki i 

wysokościowy Eca B2ca - s2, d1, a3 Eca Eca
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PODSUMOWANIE
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PODSUMOWANIE BUDYNKI POZA DROGAMI 
EWAKUACYJNYMI 
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Klasa Eca

+

Badania wg. PN-EN 60332-3-24  

(kategoria C – badania na wiązkę kablową)

➢ 29 indeks tlenowy

np.: BiT 500 black FR ,  BiT 1000 FR ,   BiT servo 2XSLCYK-J FR
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WYMAGANIA PRAWNE 2021 - poza drogami ewakuacyjnymi 



PODSUMOWANIE BUDYNKI  W DROGACH EWAKUACYJNYCH
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Klasa Eca
+

Dotyczy transmitancji światła >60% 
( zgodnie z normą 61034 ) dla warunków ewakuacyjnych BD2 –

BD4. 

np.: BiT 500 H,   BiT 1000 H,   BiT servo 2XSLCHK-J
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WYMAGANIA PRAWNE 2021 - drogi ewakuacyjne 



W DROGACH EWAKUACYJNYCH
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Stosowanie co najmniej klasy Cca s1,d2,a1 dla 
kabli instalowanych w środowisku BD2 lub BD3
oraz stosować co najmniej klasę B2ca-s1,d2,a1 

dla kabli instalowanych w środowisku BD4.”  



W DROGACH EWAKUACYJNYCH
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„Kable powinny spełniać co najmniej wymagania 

testu ogniowego klasy Eca Gdzie ryzyko 
rozprzestrzeniania się płomieni jest wysokie, np. w 
długich pionowych ciągach wiązek kabli zaleca się 
stosować kable co najmniej spełniające wymagania 
klasy Cca-s1,d2,a1 określone w EN 13501-6.
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„czujki pożarowe ……….Kable powinny spełniać 

wymagania normy EN 13501-6, w minimum klasy 
Cca-s1,d2,a1



BiTflame®A(St)
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Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych 

(czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej,

autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są 

stosowane w instalacjach wykorzystywanych

w chwili „0”

B2ca



PODSUMOWANIE BUDYNKI POZA DROGAMI 
EWAKUACYJNYMI 
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Klasa Eca

+

Badania wg. PN-EN 60332-3-24  

(kategoria C – badania na wiązkę kablową)

➢ 29 indeks tlenowy

np.: BiT 500 black FR ,  BiT 1000 FR ,   BiT servo 2XSLCYK-J FR



PODSUMOWANIE BUDYNKI  W DROGACH EWAKUACYJNYCH
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Klasa Eca
dla

BD2 BD3- Cca-s1,d2,a1
BD4. B2ca-s1,d2,a1

długich pionowych ciągach Cca-s1,d2,a1
czujki pożarowe - Cca-s1,d2,a1



WARUNKI EWAKUACJI

• BD1-Normalne-Małe zagęszczenie, łatwe warunki ewakuacji-Normalne 
lub niskie budynki przeznaczone do zamieszkania

• BD2-Trudne- Małe zagęszczenie, trudne warunki ewakuacji- np. 
budynki wysokościowe

• BD3-Zatłoczone-Duże zagęszczenie, łatwe warunki ewakuacji –np. 
pomieszczenia otwarte dla publiczności -(kina, domy towarowe, itp.)

• BD4-Trudne i zatłoczone-Duże zagęszczenie, trudne warunki ewakuacji-
np. budynki wysokościowe otwarte dla publiczności (hotele, szpitale 

itp
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BiTinstal®H 0,6/1kV
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B2ca , s1a , d0, a1



BiTinstal H 450/750V

Kabel przeznaczony do układania w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych, możliwość układania pod tynkiem, 

na tynku i w tynku, a także w ścianach murowanych i 

bezpośrednio w betonie (układanie wyłącznie na stałe). W 

zastosowaniach zewnętrznych kabel należy zabezpieczyć 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 

warunków atmosferycznych, a przy montażu pod ziemią 

należy umieścić w kanałach kablowych lub rurach.

B2ca , s1b , do, a1



BiTsensor®PE(St)CH B2ca
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B2ca , s1a , d0, a1

Kabel BiTsensor PE(St)CH B2ca przeznaczony jest do pracy w magistrali 

szeregowej EIA/RS-485. Charakteryzuje się niską pojemnością,

dzięki czemu zapewniają wysoką prędkość transmisji przy długich 

połączeniach. Wykorzystywany w sieciach opartych na protokołach

BACnet MS/TP, Linknet, MODbus RTU, itp. Kable można stosować w 

pomieszczeniach suchych i wilgotnych



BiTflame®A(St)
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Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych 

(czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej,

autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są 

stosowane w instalacjach wykorzystywanych

w chwili „0”

B2ca
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HTKSH ekw 1x2x0,8 

BiT 1000® 2(St)H



Klasyfikacja ogniowa Cca
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BiT 500® H 

BiT 500® (St)H

BiT 500® 2(St)H
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HTKSHekw

BiT 1000®H 



Narzędzie do doboru kabli 
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1.Klasa żyły –drut, linka
2. Aplikacja w której kabel ma pracować

3.Izolacja XLPE
4. Kable w wiązkach

5.Klasyfikacja ogniowa
6. Drogi ewakuacyjne

7.Zastosowanie
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Dziękuję za uwagę 

Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek

Tel. 500 044 922

malgorzata.zygmunt@bitner.com.pl


