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PN-EN 54-24:2008
� Typ A
� Typ B
� Szczególne warunki badań dla głośników o montażu „wpuszczanym”

Załącznik do rozporz ądzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego
rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.Nr 85,
poz. 553) – pkt.11.3:
� Typ A
� Typ B
� Typ C
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Znakowanie głośnika zgodnie z PN-EN 54-24:

� numer normy (EN 54-24),

� klasa środowiskowa (A lub B),

� nazwa lub znak handlowy producenta lub dostawcy,

� oznaczenie modelu,

� oznaczenia zacisków elektrycznych,

� znamionowe napięcie szumu dla głośników posiadających transformator,

� impedancja znamionowa dla głośników bez transformatora

� znamionowa moc szumu,

� ustawienia mocy (dla głośników wyposażonych w transformator)

� znakowanie identyfikujące miejsce i datę produkcji.

Podstawowe parametry akustyczne głośnika
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� Moc znamionowa;

� Ustawienia mocy;

� Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego;

� Kąt promieniowania (pionowy/poziomy) dla 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz;

� Dedykowana korekcja (opcjonalnie);

� Charakterystyka częstotliwościowa.

dB ≠ dBA

Warunki pomiaru (1W/1m, 1W/4m, moc_znamionowa/1m, 

moc_znamionowa/4m)
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Wymagania normy PN-EN 54-24

� Pomiar charakterystyki częstotliwościowej, wykonywany jako pierwsze
badanie kwalifikacyjne oraz na kolejnych etapach przed i po
poszczególnych narażeniach

Oznaczenia
1 Generator szumu różowego 
2 Zespół filtrów tercjowych
3 Aktywny korektor (opcjonalnie)
4 Ogranicznik amplitudy
5 Regulacja poziomu wyjściowego
6 Wzmacniacz 
7 Badana próbka
8 Wolna przestrzeń
9 Mikrofon
10 Urządzenie do pomiaru poziomu 
dźwięku
d Odległość pomiarowa
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Podstawowe parametry akustyczne głośnika
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� Charakterystyka częstotliwościowa;

Mowa
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Plan badań

Badanie Według punktu Typ A Typ B

Powtarzalność (charakterystyka częstotliwościowa / 
czułość 

5.2 wszystkie Wszystkie

Impedancja znamionowa 5.3 1 1

Charakterystyka kątowa (pozioma i pionowa) 5.4 1 1

Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku SPL 5.5 1 1

Znamionowa moc dźwięku (trwałość) 5.6 2 2

Suche gorąco (odporność) 5.7 3 3

Suche gorąco (wytrzymałość) 5.8 Nie bada się 8

Zimno (odporność) 5.9 3 3

Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) 5.10 3 3

Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) 5.11 3 3

Wilgotne gorąco cykliczne (wytrzymałość) 5.12 Nie bada się 9

Korozja SO2 (wytrzymałość) 5.13 4 4

Udary (odporność) 5.14 5 5

Uderzenie (odporność) 5.15 6 6

Wibracje sinusoidalne (odporność) 5.16 7 7

Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) 5.17 7 8

Ochrona obudowy 5.18 1,2 1,2
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Impedancja znamionowa
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Charakterystyka kątowa

Charakterystyka kierunkowa dla poszczególnych cz ęstotliwo ści 0,5; 

1;  2;  4kHz
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Maksymalna wartość ciśnienia akustycznego

• Badanie wykonywane, aby sprawdzić, że maksymalna wartość poziomu

ciśnienia akustycznego jest zgodna z deklaracją producenta.

Znamionowa moc d źwięku (trwało ść)

� Głośnik należy zamontować w komorze pomiarowej o objętości co najmniej

8 m2. Próbka podczas badania powinna wydawać dźwięk przez 100 godzin

przy wartości znamionowej napięcia szumu zgodnie z danymi podanymi

przez producenta.

10
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Suche gorąco

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić czy głośnik jest zdolny działać

poprawnie w wysokiej temperaturze występującej przez krótki okres czasu

w środowisku pracy.

Typ głośnika Temperatura 
[°C]

Czas trwania 
[h]

A 55 ± 2 16h

B 70 ± 2 16h
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Suche gorąco (wytrzymałość)

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić wytrzymałość głośnika na

długotrwałe rezultaty starzenia.

Typ głośnika Temperatura 
[°C]

Czas trwania 
[dni]

A Nie dotyczy

B 70 ± 2 21

12
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Zimno (odporność)

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić czy głośnik jest zdolny do

poprawnego funkcjonowania przy niskich temperaturach otoczenia,

odpowiednich dla przewidywanego środowiska pracy.

Typ głośnika Temperatura 
[°C]

Czas trwania 
[h]

A -10 ± 2 16h

B -25 ± 2 16h
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Wilgotne gorąco cykliczne

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić czy głośnik jest zdolny działać

poprawnie w warunkach wysokiej wilgotności względnej występującej w

środowisku pracy, gdy występuje na nim kondensacja pary wodnej.

Typ głośnika Dolna wartość 
temperatury [°C]

Wilgotność 
względna (dolna 
wartość 
temperatury) [%]

Górna wartość 
temperatury [°C]

Wilgotność 
względna (górna 
wartość 
temperatury) [%]

Ilość cykli

A + 25 ± 2 ≥95 +40 ± 2 93 ± 3 2

B + 25 ± 2 ≥ 95 +55 ± 2 93 ± 3 2

14
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Wilgotne gorąco stałe

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić, czy długotrwałe przebywanie

urządzenia w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza

nie powoduje jego uszkodzenia. (w szczególności chodzi o wykrycie

uszkodzeń powstających w wyniku absorpcji pary wodnej, reakcji

chemicznych i korozji galwanicznej).

Typ głośnika  Temperatura [°C] Wilgotność względna [%] Czas trwania [dni]

A + 40 ± 2 93 ± 3 21

B + 40 ± 2 93 ± 3 21
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Korozja

� Badanie należy wykonać aby sprawdzić czy głośnik jest zdolny działać

poprawnie w warunkach oddziaływania środowiska korozyjnego, jakie może

wystąpić w normalnych warunkach pracy.

Typ głośnika Temperatura [°C] Wilgotność 
względna [%]

Stężenie ditlenku
siarki [ppm]

Czas trwania [dni]

A + 25 ± 2 93 25 ± 2 21

B + 25 ± 2 93 25 ± 2 21

16
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Stopień ochrony obudowy – kod IP

Głośnik powinien być zbadany według poniższych punktów:
a) ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych i przed
wnikaniem obcych ciał stałych oznaczona pierwszą cyfrą
charakterystyczną,
b) ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych głośnika
oznaczona dodatkową literą,
c) ochrona przed wnikaniem wody oznaczona drugą cyfrą
charakterystyczną

Zgodnie z PN-EN 54-24:2008 obudowa głośnika powinna posiadać
stopień ochrony IP:
- typ A: IP21C,
- typ B: IP33C.
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Wymagania do Świadectwa Dopuszczenia

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 143, poz.
1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r.
(Dz.U.Nr 85, poz. 553)

� Potwierdzenie spełnienia wymagań normy

� Stopień ochrony obudowy IP:

� 32C dla głośników typu A i C

� 44C dla głośników typu B

� Oznaczenia i opisy w języku polskim

� Bezpiecznik termiczny

� Odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury

18
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Wymagania do Świadectwa Dopuszczenia
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Podział

CEN/TS 54-32:2015
� Głośniki sufitowe
� Głośniki natynkowe (do montażu powierzchniowego)
� Głośniki dwukierunkowe
� Kolumny głośnikowe
� Głośniki tubowe

Dobór gło śników
� Relacje między strefami ostrzegawczymi i alarmowymi;
� Obszar pokrycia;
� Warunki klimatyczne;
� Praktyczne rozwiązania montażowe;
� Ograniczenia konstrukcyjne;
� Wymagania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
� Parametry akustyczne wybranego głośnika (ów).

20
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Szczegółowa metoda (CEN/TS 54-32:2015)
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Pomieszczenia „trudne” akustycznie

� Obliczenia oparte na statystycznie przewidywalnych parametrach;

� Symulacje komputerowe.

Prawidłowe uwzględnienie głośników w modelu symulacyjnym – zestawy
danych opisujące parametry elektroakustyczne zatwierdzone przez
producenta i odzwierciedlające rzeczywiste właściwości głośnika.

Dane zebrane podczas badań na zgodność z PN-EN 54-24:2008 nie są
wystarczające.


