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Załącznik do SIWZ na Ice Alert 

OGÓLNY OPIS SYSTEMU  

System ICE ALERT jest rozwiązaniem umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku 

wystąpienia śliskości i na drodze startowej. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 

operacji lotniczych w okresie zimowym jak i optymalizacja działań związanych z zimowym 

utrzymaniem drogi startowej. Cel jest osiągany przez posiadanie dokładnych informacji o 

stanie nawierzchni.  

System musi się składać co najmniej z jednej stacji wyposażonej w czujniki 

meteorologiczne, aktywnych i pasywnych czujników stanu nawierzchni, serwera 

gromadzącego i przetwarzającego dane oraz z niezbędnego oprogramowania dla operatorów 

systemu.  

Zamawiający nie określa wymaganej liczby stacji, poza tym, że dla zlokalizowania 

czujników meteorologicznych niezbędna jest przynajmniej jedna stacja. Czujniki 

meteorologiczne wspierają bowiem proces wczesnego ostrzegania, którego głównym 

elementem są aktywne i pasywne czujniki stanu nawierzchni.  

Dlatego tej zamawiający wymaga by aktywne i pasywne czujnik stanu nawierzchni 

były zainstalowane w trzech lokalizacjach drogi startowej (na początku, środku i końcu) w celu 

posiadania informacji o stanie nawierzchni w różnych lokalizacjach drogi startowej. Dokładna 

lokalizacja czujników będzie określona zgodnie z zaleceniami Wykonawcy systemu.  

Wczesne ostrzeganie osiągane jest przez zlokalizowanie w każdym z trzech punktów 

drogi startowej kompletu dwóch czujników stanu nawierzchni: aktywnego i pasywnego. 

Czujnik aktywny wykorzystujący efekt miejscowego schodzenia powierzchni umożliwia 

podanie temperatury zamarzania cieczy niezależnie od jej składu chemicznego i użytych 

środków odladzających. Czujnik pasywny umożliwia pomiar bieżących warunków panujących 

na drodze startowej. Dokładność danych mierzonych przez oba czujniki stanu nawierzchni 

decyduje o skuteczności działania systemu ICE-ALERT, a tym samym bezpieczeństwie 

operacji lotniczych. Dlatego też temperatura zamarzania musi być wynikiem dokładnego 

pomiaru czujnika aktywnego. Zamawiający nie dopuszcza jako źródła ostrzeżeń, podawania 

temperatury zamarzania jako wyniku obliczania, szacowania, kalkulowania na podstawie 

pomiarów dokonywanych wyłącznie przez czujniki pasywne.  

Wszystkie stacje systemu, oparte na technologii mikroprocesorowej musza dawać 

możliwość gromadzenia danych z czujników meteorologicznych i czujników stanu 

nawierzchni oraz w pełni automatycznego alarmowania zanim wystąpią niebezpieczne 

zjawiska  

 

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMU  

STACJE METEOROLOGICZNE  

Przynajmniej jedna stacja meteorologiczna musi posiadać co najmniej poniższą 

charakterystykę:  

• Wbudowany układ mikroprocesorowy umawiający przetwarzanie danych i generowanie 

alarmów 

• Wejścia dedykowane do podłączania aktywnych czujników stanu nawierzchni 

• Wejścia 
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dedykowane do podłączenia pasywnych czujników stanu nawierzchni 

• Wejścia dedykowane do podłączenia optycznego czujnika opadu i do trzech czujników 

temperatury nawierzchni, temperatury powietrza, wilgotności powietrza, opadu 

• Zasilanie: 230 V AC, max 300 VA (standard), 90 V AC (opcja), 24 V AC (opcja), 24 VDC 

(opcja) 

• Opcjonalne zasilanie bateria do 24 godzin 

• Możliwość przechowywania mierzonych danych do 24 godzin w pamięci stacji, z 

interwałem przechowywania 6 min.  

•  Bezpośrednie generowanie następujących alarmów:  

 Warunki zimowe — aktywowany gdy nawierzchnia staje się mokra a temperatura 

powietrza lub nawierzchni spada poniżej 0°C (alarm poziomu 1)  

 Niebezpieczeństwo pojawienia się lodu — aktywowany gdy różnica temperatury 

pomiędzy nawierzchnią, a temperaturą zamarzania roztworu wodnego obecnego na 

nawierzchni jest równa lub mniejsza 2 °C (alarm poziomu 2)  

 Obecność lodu na nawierzchni — aktywowany gdy struktury lodu pojawiają się na 

nawierzchni z rozróżnieniem na lód, gołoledź, szron, zamrożony śnieg (alarm poziomu 

3)  

 Wilgotność albo mokra nawierzchnia — aktywowany po wykryciu wilgoci z 

rozróżnieniem pomiędzy co najmniej czterema stanami nawierzchni.  

 Obecność, intensywność i rodzaj opadu.  

 Konieczność interwencji w stacji lub sensorze (alarm samo-diagnostyczny)  

 Użytkownika — alarm programowalny  

• Stacja musi być zdolna do komunikowania się z centralnym komputerem przez linie 

dzierżawioną, linie telefoniczna, światłowód, LAN czy modem radiowy/GPRS. 

• Możliwość wykonania automatycznego połączenia do centrali w przypadku 

wygenerowania alarmu  

• Stacja musi mieć możliwość przeprowadzania regularnej auto-diagnostyki i testów 

wszystkich podłączonych czujników i generowania alarmu w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości  

• Musi zapewniać ewentualną, przyszłą integracje ze stacjonarnymi, spryskującymi 

systemami zapobiegania gołoledzi.  

• Stacja musi mieć stopień ochrony minimum: IP 55.  

Stacja meteorologiczna zawsze powinna być wyposażona w specjalne gniazda umożliwiające 

zastosowanie czujników aktywnych i powinna spełniać normy europejskie w szczególności 

takie jak:  

CENELEC EN 50022 Cl. A, EN 55024, EN 301489-3, EN 60950, ETSI EN 300 220-1 V1.2.1.  

zgodnie z postanowieniami dyrektyw:  

89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna,  

73/23/EEC - dyrektywa niskonapięciowa,  



Załącznik nr 1 A (a) 

 

 

1999/5/EC - dotycząca telekomunikacyjnych urządzeń kocowych i urządzeń radiowych. 

Spełnianie norm powinno być potwierdzone odpowiednia deklaracja zgodności.  

CZUJNIKI METEOROLOGICZNE  

Wszystkie czujniki meteorologiczne muszą pracować co najmniej w zakresie temperatur -30°C 

- 60°C. 

Zamawiający dopuszcza pomiar parametrów meteorologicznych przez czujniki zespolone, 

mierzące więcej niż 

jeden parametr z zachowaniem poniższej specyfiki dla każdego z mierzonych parametrów. 

Pomiar temperatury:  

Typ czujnika: rezystor termometryczny  

Zakres: 30C...70°C. 

Dokładność: +/- 0.1 °C  

Stopień ochrony: IP 65  

Pomiar wilgotności:  

Typ czujnika: element pojemnościowy  

Zakres: 0...100 %  

Dokładność: +/- 2%  

Stopień ochrony: IP 65  

Pomiar opadu:  

Typ czujnika: transmiter podczerwieni  

Zakres: 3 poziomy intensywności deszczu i 2 poziomy intensywności śniegu  

Dokładność: średnica kropli 0,6 mm  

Stopień ochrony: IP 65  

 

CZUJNIKI STANU NAWIERZCHNI  

Wszystkie czujniki stanu nawierzchni musza pracować co najmniej w zakresie temperatur 

-30°C - 60°C. 

Aktywny czujnik stanu nawierzchni 

Umożliwia przewidywanie tworzenia się struktur lodu przez sztuczne schładzanie i ogrzewanie 

cieczy na nawierzchni oraz mierzy z dużą dokładnością temperaturę zamarzania, Czujnik musi 

schładzać nawierzchnie co najmniej do -15°C poniżej bieżącej temperatury nawierzchni 

mierzy temperaturę zamarzania cieczy na nawierzchni drogi z dokładnością do +/- 0,5°C 

niezależnie od składu chemicznego cieczy (niezależnie od użytych środków odladzających). W 

związku z powyższym czujnik musi działać w każdych zimowych warunkach drogowych i nie 

może być w żaden sposób kalibrowany. Pomiary temperatury zamarzania cieczy niezależnie 

od jego składu chemicznego dokonywane przez aktywny czujnik stanu nawierzchni musza być 

ze względów bezpieczeństwa bardzo dokładne muszą spełniać warunki normy europejskiej 

DIN EN 15518-3. Spełnienie normy musi być udokumentowane certyfikatem wydanym przez 
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właściwy europejski podmiot na podstawie przeprowadzonych badań i testów. Ze względu na 

umiejscowienie czujnika w nawierzchni drogi startowej stopień jego ochrony musi wynosić co 

najmniej IP 67. Musi także wykazywać się wysoka odpornością na różnorodne środki 

chemiczne stosowane do odladzania.  

Pasywny czujnik stanu nawierzchni  

Jest uzupełnieniem aktywnego czujnika stanu nawierzchni. Umożliwia bieżący pomiar 

parametrów stanu nawierzchni. Czujnik musi podawać bieżącą temperaturę nawierzchni w 

zakresie 40°C...70°C, grubość filmu cieczy na nawierzchni czujnika w zakresie 0mm...3mm, 

stan nawierzchni z dyskryminacja na sucha, wilgotna, mokra, oblodzona, wskaźnik zasolenia 

w zakresie 0...60%. Czujnik musi umożliwiać kalkulowanie temperatury zamarzania w 

zakresie -10°C - 0°C. Ze względu na umiejscowienie czujnika w nawierzchni drogi startowej 

stopień jego ochrony musi wynosić co najmniej IP  67. Musi takie wykazywać się wysoką 

odpornością na różnorodne środki chemiczne stosowane do odladzania.  

PRZETWARZANIE DANYCH  

Dane ze stacji meteorologicznej przekazywane są do centrum zarządzania, gdzie są 

wizualizowane i przetwarzane. Podstawowym miejscem przechowywania danych jest serwer 

systemu. Serwer jest takie głównym miejscem instalacji niezbędnego oprogramowania. 

Główny punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do aplikacji przez komputery 

zamawiającego przez przeglądarkę internetową (typowy 1 E8) przez sieć LAN  

zamawiającego. Wtórny punkt dostępowy musi umożliwiać zdalny dostęp przez Internet z 

dowolnych komputerów wyposażonych w typową przeglądarkę internetowa (1E8) przy czym 

równolegle musi gwarantować chroniony dostęp wyłącznie dla autoryzowanych 

użytkowników. Serwer z umieszczoną na nim główną aplikacją musi zapewniać:  

• Zbieranie i przechowywanie danych napływających ze stacji meteorologicznych 

• Utworzenie i zarządzanie baza danych 

• Pracę głównej aplikacji 

• Wyświetlanie danych użytkownikom w czasie rzeczywistym 

• Dostęp do 5 użytkowników (przeglądarek) 

• Dystrybucje danych przez LAN do stanowisk pracy (użytkowników) 

System dedykowany do wczesnego ostrzegania o stanie nawierzchni musi być narzędziem 

niezależnym od innych systemów.  

 

 

 

 


