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Bevezető 
Az iparban egyre hangsúlyosabb a gyártás optimalizálása, a selejt (hiba) kiküszöbölése, minimalizálása és a 

standard-ek használata. 

Már az XX. században eljutottak odáig, hogy bevezették a standard csavarmeneteket, méreteket és a vasúti 

nyomtávot is egységesítették. Illetve már a szórakoztató elektronikai eszközök is egységes USB port-tal 

rendelkeznek. Ezért is fel sem fogható, hogy egy olyan komoly iparág, mint az építőipar (biztonság technika, 

érték- és élet védelem) nem jutott el odáig, hogy egységes rajzjeleket, szimbólumokat használjon a tervek 

elkészítésénél. Bár ennek lehet hogy az az oka, hogy a papír mindent elbír, de a papír méret szabványosítás 

az 1930-as évek végén megtörtént. 

Az iparban alkalmazott 6 szigma módszer csak igen nagy, napi több száz, több ezer termék előállításánál 

használható. Ezért egy tervezőiroda esetén sem rentábilis ilyen módszerek bevezetése, de ha összeadjuk 

hány terv készül el naponta a világban, bőven elérjük ezt a kritikus mennyiséget. Ezért az épület 

villamossági tervezésbe is be lehetne vezetni ezeket  módszereket. 

Ezért vettem a bátorságot és időt, hogy az eddigi tapasztalataimat (és mások által sok év alatt felhalmozott 

tudást és elmondott észrevételeket) összeírjam és elkészítsem ezt az ajánlást, épület villamossági tervek 

készítői és a kész tervek bírálói, használói számára. 

  



HADstair tervezési rendszer Leírás Verzió 7. 

2015.03.05. 3 / 33 Vörös Balázs 

Tervek kezelése 

Fájl – és mappa szerkezet 
Állandó, szabály szerű mappa 
szerkezetet használjunk 
minden esetben. 

 Mindenki számára átlátható, 
könnyebben áttekinthető. 
Egyéb programokkal támogatható. 

(Al)Épület név/   
Építész/ 
Gépész/ 
Tűzjelző/ 
…/ 

Az épületen belül lévő adott 
rendszerek, külön-külön mappába 
kerülnek, így jól szabályozható, hogy 
kinek, milyen jogosultsága van a file-
okhoz. 

!!!Adatszolgáltatás/ 

 XXXX_YY_ZZ_** (év_hónap_nap_**)/ 

Ha nem egy szerveren dolgozunk ide 
tároljuk a beérkező adatokat. 

AdottRendszer / 

 !!Aktuális/ 

Az éppen aktuális(utoljára 
dokumentált), helyszínen lévő 
állapotok. Teljes épület. 

 !!Új/ 

o AdottRendszer.dwg 
o Nyomtat.dwg 
o … 

Az átalakítás, módosítás által érintett 
területek terve, lehetőleg teljes 
épület. Az a mappa, melyben 
dolgozunk! 

 !Dokumentáció/ 

o XXX verzió/ 
 Műszaki_leírás.doc 
 Anyaglista.xls 
 Tanusítványok.pdf 
 Rajzok.pdf 
 … 

o …/ 

A kiadott dokumentációk archivált 
file-jai. 

 XXX verzió/ 

 … 

Utólagos ellenőrzésekre, archivált 
rajzok mappái. 

 RENDSZER_Épület.xlsm 

 … 

Főkönyvtárban a rendszer információs 
adatbázis. 

Genplan.dwg Teljes épület áttekintő rajz. 
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Rajz kezelés 
A technikai megvalósítás AutoCAD (GstarCAD, BricsCAD, …)programmal történő megvalósítása esetén. 

Rajz típusok és tartalmuk 
Rajzok alapvető típusai: 

 Elvi (kapcsolási) rajz : a rendszer elvét ábrázoló rajz  

 Eszköz felfűzési rajz: az eszközök felfűzését (hurkonként/buszonként/áramkörönként) ábrázolja, az 

eszközök címével és elhelyezkedésével együtt  

 Eszköz elhelyezési rajz: az alaprajzon az eszközök „pontos” elhelyezkedését adja meg az eszközök 

egyértelmű azonosíthatóságával, kábelezésével 

 Helyszínrajz: nagyobb áttekintő képet ad az épület(ek)ről fontosabb eszközök elhelyezéséről, főbb 

nyomvonalakról 

 Bekötési rajz: eszközök bekötését ábrázolja 

 Homlokképi rajz: az adott elosztó/rendező/rack szekrény valós megjelenését ábrázolja 

 Metszet rajz: az épületet metszetben ábrázolja 

Egy szakág tervei egy rajzon 
(AdottRendszer.dwg) belül 
helyezkedjenek el és 
tartalmazzanak minden 
eszközt, kábelt...  

Ha ez nem megoldható, 
készítsünk egy rajzot 
(AdottRendszer.dwg), mely 
külső referenciaként maga 
alá hívja az összes rajzot. 

Eszköz keresése a rajzon egyszerűbb. 
Hiba keresés, javítás egyszerűbb . 
Címzési hibák elkerülhetőek, elvi rajz, 
kimutatások készítése egyszerűbb és 
gyorsabb. 

Az alaprajzokat, illetve más 
szakági terveket külső 
referenciaként (xref) csatoljuk a 
rajzunkba. 

 A terv kisebb méretű marad. 
Könnyebb a szakági tervek cseréje. 
Elég csak az adott szakág változásait 
küldeni emailben, nem kell mindent.  

A tervből, mikor készül új verzió 
mindig írjuk fölül a meglévő 
(AdottRendszer.dwg) rajzot.  

Amennyiben az előző verziót 
is el kívánjuk tárolni annak 
csináljuk meg az adott XXX 
verzió mappáját, és oda 
tároljuk el. 

Ebben az esetben a változtatás 
biztosan megjelenik minden tervben, 
minden további munka és odafigyelés 
nélkül (azokban a tervekben, melyek 
ezt xref-ként használják). 

Rajzunk tartalmazzon minden 
szinti rajzot, jelmagyarázatot. 

HADstair (Tervez fül – 
Jelmagyarázat parancs) 

 

Építészeti rajzok méretezése 
méter *m+ egységben. 

Drawing units : Meters 
Global scale factor : 1 
Annotation scale : 1 
HADstair (Tisztít fül - 
GSF=1parancs) 

Blokkok is arra vannak méretezve. 
Hossz, illetve terület mérés esetén 
könnyen értelmezhető számokat 
kapunk. 

Ha ki akarjuk nyomtatni a 
rajzunkat, azt minden esetben 
papírtérből tegyük. 
Ajánlott méretarányok: 1:50, 
1:100, 1:150 
(Áttekintő rajz esetén: 
1:200, 1:250, 1:500) 

BachPlot parancs A nyomtatási méretarány és a rajz 
méretarány egymástól függetlenül 
állítható. 
Egyszerre több rajzot tudunk 
nyomtatni. 

A rajzunk ne tartalmazzon 
papírtereket. 

Erre alkalmazzuk a 
Nyomtat.dwg-t, mely maga 
alá hívja az 
AdottRendszer.dwg-t és 
minden papírtér a 
Nyomtat.dwg-ben 
helyezkedik el. 

A hatalmas rajzpecsétek miatt, a rajz 
mérete nagyon megnövekedhet. 
Többen is lehet egyszerre dolgozni a 
rajzon. 
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Papírtér tartalmazzon: 
Nézet ablakot (ablakokat) az 
adott szinti rajzokhoz. 
Nézet ablakot a 
jelmagyarázatra. 
Fejlécet. 

 Fejléc nem takar ki az alaprajzból 
lényeges elemeket. 
A jelmagyarázatot elég egy helyen 
változtatni, a változás minden terven 
megjelenik. 

Csak a saját fólia készletünket 
használjuk. 

HADstair (Tervez fül – 
Munka fóliák létrehozása 
parancs) 

 

Csak a saját blokk készletünket 
használjuk. 

  

Tartózkodjunk a különböző 
színek használatától, lehetőleg 
csak fólia színnel (ByLayer) 
rajzoljunk. 

 Utólagos módosítás sokkal 
könnyebben, gyorsabban megtehető. 
Nyomon követhetőbb, hogy melyik 
rajzelem melyik fólián van. 

Más szakági tervek rajzainak 
módosítása, ha nem egy közös 
szerveren dolgozunk. 

Az rajzokat amennyire csak 
lehet pucoljuk le, felesleges 
rajzelemeket törüljük. 
HADstair (Tisztít fül) 
Minden rajzelemet tegyünk 
át fólia színre. (SetByLayer) 
HADstair (Tisztít fül – AOB 
parancs) 
Üres szövegeket töröljük ki. 
HADstair (Tisztít fül – DET 
parancs) 
Fólia színeket ne 
módosítsuk, majd a saját 
rajzunkban az xref fóliákat át 
állítjuk. 
HADstair (Tisztít fül – Fólia 
műveletek parancs) 

A számítógép memóriáját nagyon 
megterheli a rengeteg rajzelem 
megjelenítése, ha ki van kapcsolva az 
adott fólia, a memóriát még akkor is 
foglalja. 
Rajzok mérete radikálisan 
csökkenthető. 
Rajzok áttekinthetősége növelhető. 
Ha később keresünk valamit, 
egyszerűbb megtalálni, mert a színek 
segítik az azonosítást, de a rajzunkban 
attól még más színen lesz az adott 
szakág. 
Az eredeti az !!!Adatszolgáltatás 
mappában megtalálható és bármikor 
helyreállítható. 

Rajzok összerendelése 
 Csatolás Típusa (Reference 

type): Csatolás 
(Attachement) 

Azért szükséges, hogy a további 
csatolások során ne veszítse el a 
hivatkozásokat. 

 Elérési út típusa (Path type): 
Relatív elérési út (Relative 
path) 

Ilyen esetben ha a mappaszerkezetet 
megtartjuk, a rajzok megtalálják 
egymást. 

Emeletek közötti beillesztési 
pont (szint) távolsága azonos 
legyen az Y tengely mentén és 
lehetőleg egész szám, az X 
tengely mentén ne változzon. 

A beillesztési pontok 
távolsága ha a szint mérete 
megengedi legyen 100, ha 
nem 150/200/500/1000. 

Könnyebb a szintek között az 
eszközöket másolni. 
Szinteket összehasonlítani. 
Egyszerűbb a papírtereket elkészíteni. 

Tervek elküldése HADstair(INFO fül – 
Küldemény létrehozás 
parancs) 

A rajzot ha elküldjük másnak legyünk 
benne biztosak, hogy minden 
szükséges hivatkozás a rendelkezésére 
áll. 

Ha tervet elektronikus 
formában adunk ki, a verziókat 
ugyan úgy adjuk ki. 

A rajz méretaránya, 
orientációja, bázis 
(beillesztési) pontja ne 
változzon. 
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Fólia készlet 
Fóliák használata során a rajz könnyebb áttekinthetőségének elérése a cél. A fóliák neve, színe 

egyértelműen azonosítsa az adott rendszert és eszközeit. 

 Fólia nevek felépítése: XXX_Y_zzzzz , ahol 

o XXX: a vállalatra jellemző egyedi azonosító, monogram (2-4 karakter) 

o Y: az adott rendszerre jellemző betűjel 

 A Alap fóliák 

 B Beléptető rendszer 

 C Kamera (CCTV) rendszer 

 E Erősáram 

 G Gázjelző rendszer 

 H Hangosítás, Evakuációs hangrendszer 

 I Informatika (strukturált hálózat) 

 K Kaputelefon rendszer 

 N Nővérhívó rendszer 

 O Oltó rendszer 

 R Riasztó rendszer 

 S Integrált biztonság technika 

 T Tűzjelző rendszer 

 … 

o zzzzz: az adott fólia megnevezés (pl.: kábel, érzékelők, cím …), részletesen lásd később. 

 Fólia színek felépítése: 

o hiba fóliák : 1 (piros) 

o megjegyzés fóliák: 3 (zöld) 

o nem nyomtatott fóliák: 6 (magenta) 

o egy rendszer egy adott szín tartomány 

 eszköz fólia: *2 

 cím fólia: *6 (sötétebb) 

 kábel fólia: *0 (világosabb) 

 lefedettség fólia: *1(halvány világos) 

  



HADstair tervezési rendszer Leírás Verzió 7. 

2015.03.05. 7 / 33 Vörös Balázs 

Blokk készlet 
„Minden” beépítésre szánt 
eszközt a rajzon (ha jelölünk), 
azt blokk rajzelemmel tegyük 
(kivéve kábelek, vezetékek). 

 Könnyebb az eszközöket később 
megszámolni, kijelölni, módosítani. 

Blokkok egymáshoz és a 
tervezés során használatos 
vonaltípusokhoz (kábelek, 
vezetékek) méretben 
illeszkedjenek. 

HADstair blokk készlet Ha valamiért mégsem méter 
egységben rajzolunk, könnyebb ha 
az eszközök méret aránya (Scale) és 
vonaltípus léptékek (linetype scale) 
megegyezik. 

Az alap blokk beillesztési 
mérete 1 legyen. 

  

Minden eszköz legyen adott 
fóliához rendelve, NE 
használjuk a 0 fóliát! 

Ugyan azt a hatást el tudjuk 
érni, ha a blokkon belül 
ByBlock színnel teszünk le 
rajzelemeket. 
HADstair(Elvi/Keresés fül – 
Blokk fóliára parancs) 

A 0 fóliát mindenki használhatja és 
bizonyos parancsok nem 
támogatják( LayOff…). 
 

A blokk általános típust és ne 
konkrét típust jelöljön! 
Nyelv független szimbólumokat 
használata. 

HADstair blokk készlet 
(de egyedi típusok is 
megadhatóak) 

Egységes terv kinézet. 

A hasonló működésű/ 
tulajdonságú eszközök 
hasonlóan jelenjenek meg a 
rajzon! 

HADstair blokk készlet Könnyebb azonosíthatóság. 

Blokk takarja ki az alatta 
elhelyezkedő rajzelemeket. 

Wipeout rajzelem 
használata. 
HADstair blokk készlet 

Jobban észrevehető. 
Gyorsabb, egyszerűbb rajzolás, 
mert nem kell a kábeleknek véget 
érnie a blokk szélénél. 

Az eszköz azonosító (cím) is 
képezze a blokk részét. 
Minden eszköz rendelkezzen 
egyedi azonosítóval, 
amennyiben nem teljesen 
egyértelmű, hogy melyik 
címzett eszközhöz tartozik. 

Attribútumok használata. 
 
HADstair blokk készlet 
 
Automatikus címzés: 
HADstair(Program fül – 
Számozás parancs) 

Sokkal könnyebb az eszközöket 
megtalálni, azonosítani, beszélni 
róluk. 

Általános jelölések:    

Vezeték nélküli eszköz:  

 

(Növekvő körívek) 

RB-s eszköz:  

 
(Hatszögben (sárga-fekete)) 

Másrendszerű: 
(pl: hagyományos eszköz) 

 
(Kereszt az eszközben) 

Intelligens eszköz : 
(újabb, fejlettebb, intelligens)  

(Pont az eszközben) 
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Példa a hasonló működésű eszközök jelölésére: 

Terminál: 

 
Beléptető 

 
Nővérhívó 

 
Bizt.tech. 

Switch: 
 

 
 

 
WiFi switch 

 
POE switch 

Bővítő: 

  
Vezeték nélküli 

eszközökhöz 

 
Buszos  

eszközökhöz 
Vezérlő: 

 

 
 

Akkumulátorral rendelkező 
eszköz:  

Tápegység 
 

Bővítő Tápos 

 

Nyomógomb: 

 
Kézi jelzésadó 

 
Hívó gomb 

 
Nyomógomb 

 

 
Támadásjelző 

 
Nyugtázó gomb 

 
Vésznyomó gomb 

 

Vonal típusok 
Vonaltípusokhoz egymáshoz és 
a tervezés során használatos 
blokkokhoz méretben 
illeszkedjenek. 

HADstair vonaltípusok Ha valamiért mégsem méter 
egységben rajzolunk, könnyebb, ha az 
eszközök méretaránya (Scale) és 
vonaltípus léptékek (linetype scale) 
megegyezik. 

(Hosszú) szövegeket mellőzzük 
a vonaltípusokból. 

HADstair vonaltípusok Ha sok(akár 2db) ilyen vonaltípust 
rajzolunk egymás mellé, össze folynak 
és értelmezhetetlenek. 

Kábelezés rajzolása 
Több (>4) kábel azonos 
területen történő közlekedése 
esetén, ne rajzoljunk ki minden 
kábelt külön, hanem egy közös 
nyomvonallal helyettesítsük. 

A vastagabb nyomvonal 
rajzolás, szöveggel 
feltüntetve, hogy pontosan 
mennyi és milyen kábel van 
az adott nyomvonalon. 
HADstair (Tervez fül – 
Címkézés parancs) 

Több kábel megrajzolása, főleg 
hogy szépen, értelmezhetően 
nézzen ki, idő igényes (és néha 
megvalósíthatatlan). 

Ha a kábel hosszan, több 
darabból áll, ne külön-külön 
vonalakkal (line), hanem egy 
PolyLine rajzelemmel rajzoljuk 
meg). 

 
HADstair (Tervez fül – Vonal 
műveletek parancs) 

Könnyebb megtalálni, hogy merre 
közlekedik (kezdődik – végződik) az 
adott kábel szakasz. 
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Fejléc és rajz keret 
Fejléc és rajzok formai illetve tartalmi követelményeit illetően A Magyar Mérnöki Kamara, 

Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzata, illetve az MSZ EN ISO 5457 szabvány az 

irányadóak. Én csak néhány kiegészítést, illetve pontosítást fűznék hozzá. 

Rajz méret: Az ISO A sorozatot részesítsük előnyben. 

Margó: a keret bal oldalán 20mm, mindenütt máshol pedig 10mm. 

Rajzkeret: A rajzterületet határoló kerek 0,7 mm vastag folytonos vonal. 

A rajzpecsétnek legalább az alábbi adatokat kell megjelenítenie: 
A) az építmény létesítési helye – cím, helyrajzi szám feltüntetésével 
B) az építtető megnevezése, címe 
C) a tervdokumentációt készítő intézmény neve, címe, telefon és internet elérhetőségei, ha van a tervlap 
készítőjétől eltérő generál tervező, akkor külön mezőben feltüntetendő a megnevezése, címe, telefon és 
internet elérhetőségei 
D) a tervfajta megnevezése (tanulmány, engedélyezési, versenykiírási, kiviteli, gyártmány, megvalósulási 
stb.) 
E) a terven szereplő munkarész megnevezése, a tervlap sorszáma, a készítés dátuma 
F) a tervlap, munkarész, vagy digitális állomány méretaránya, 
G) a munkarész készítőinek neve és kamarai jogosultsági száma, helykihagyással az aláíráshoz, külön 
megjelölve a felelős tervezőt (felelős tervező, tervező munkatárs,szerkesztette, ellenőrizte), 
H) a munkarész/állomány munkaszáma, 
I) céges, tervezői, ingatlanrendezői, szakértői „logó” helye, ha van (a pecsétek különböző nagysága miatt 
azok a rajzpecséten kívül is elhelyezhetők) 
J) módosítás esetén a módosítás indexjele, a módosítás leírása és dátuma, lehetőleg a rajzpecsét felett 
táblázatban jelölve 
Rajzpecsét vízszintes mérete:  18 cm (a szabvány 17 cm) A4 méretre hajtogatás után is látszik 
Rajzpecsét függőleges mérete: Ajánlott minnél kisebb, az 

ideális, ha a rajzpecsét és a 
jelmagyarázat ráfér A4-es 
méretre. 
Maximálisan: 27 cm 

A4 méretre hajtogatás után is látszik 

Ajánlott rajzpecsét: 

Előzmények terület (kék): az éppen aktuális tervet megelőző tervek nyomon követésére szolgál, használata 

opcionális. 

Társ cégek terület (piros): amennyiben szükséges az egyéb a projektben résztvevő cégek és elérhetőségük 

(pl.: Generál kivitelező, elektromos tervező, gépész tervező…), használata opcionális. 

Verzió szám: az adott típusú terv különböző verzióinak követésére (egyedi azonosíthatóságára)szolgál, 

minden módosítás után, amennyiben a rajz kiadásra kerül (még akkor is, ha csak belső használatra)a 

verziószámot növeljük. 

Rajz szám: a rajz száma az épületet azonosítsa, a projektszámhoz semmilyen köze ne legyen, mely inkább 

pénzügyi, menedzsment típusú azonosító. 

 XXX: ország azonosító, mely egyezzen meg az ország hívószámával 

 YYYYYY: terület azonosító, mely egyezzen meg az irányító számmal 

 ZZZZZ: épület azonosító  

 VVV: épület módosításának verzió száma (pl. új bővítés, bérleményi kialakítás …) 

 RR: adott rendszer azonosítója 

o első szám az adott rendszer családot adja meg 
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 1: építész 

 2: gépész 

 3: elektromos  

 4: életvédelem 

 5: szolgáltatás 

 6: biztonság technika 

o első és második szám a konkrét rendszert adja meg 

 31: világítás 

 32: erőátvitel 

 33: EPH 

 34: villámvédelem 

 35: automatika 

 42: irányfény 

 43: tűzjelző rendszer 

 44: oltó rendszer 

 45: gázjelző (CO) 

 46: evakuációs hangrendszer 

 47: RWA 

 51: informatika 

 52: intelligens épület  

 53: hangosítás 

 54: nővérhívó rendszer 

 55: orvos technológia 

 61: riasztó rendszer 

 62: beléptető rendszer 

 63: kamera (CCTV) rendszer 

 64: kaputelefon rendszer 

 U: terv fajta azonosító 

o 0: Tender/koncepció terv 

o 1: Engedélyezési terv 

o 2: Kiviteli terv 

o 3: Megvalósulási terv 

 TTT: az adott terv egyedi azonosítója 

o az első betű a terv fajtáját azonosítja 

 E: elvi rajz 

 F: felfűzési rajz 

 M: metszet rajz 

 B: bekötési rajz 

 H: helyszín rajz 

 V: homlokképi rajz 

  :épület szintenkénti rajza (nem szükséges külön betűvel jelölni) 

o majd a számok növekvő sorrendben következzenek 



HADstair tervezési rendszer Leírás Verzió 7. 

2015.03.05. 11 / 33 Vörös Balázs 

 

A keresztbe áthúzott terület az adott szervezet logója, illetve adatait tartalmazó mező (cégnév, cégjegyzék 

szám, cím, telefonszám …). 

A tervező neve mellé még zárójelben a kamarai azonosító szám (tervezésre feljogosító irat azonosító 

száma) írandó és vele egy sorban kerülhet még az aláírás. 

Az üres területen a rajz nyomtatási adatai írhatóak (nyomtatás ideje, fájl neve, fájl elérési útja, papírtér 

neve), ez későbbiekben nagyban megkönnyíti annak ellenőrzését, hogy a helyszínre melyik rajzot sikerült 

kivinni, használata opcionális. 

Például: 

036-001137-01234-002-43-3-001 

Magyarországon a 13. kerületben lévő irodaház, melybe megérkezett a második bérlő is (000 volt az alap 

épület kialakítás, majd 001 az első bérlemény), a tűzjelző rendszer megvalósulási terve és annak az első 

emeleti rajza. 
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Dokumentációk 
Műszaki dokumentációk követelményei esetében az irányadó mindenképp A Magyar Mérnöki Kamara, 

Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzata, illetve egyéb műszaki, jogszabályi 

előírások. Én csak néhány kiegészítés, illetve pontosítást fűznék hozzá. 

Általános formai követelmények 
Alkalmazott betű méret: 11. 

Alkalmazott margók: Alsó és felső 2cm, belső 2,5 cm(lefűzés miatt) , külső 1,5 

Nyomtatás minden esetben kétoldalas, hogy óvjuk környezetünket, ez alól kivétel: terv fed lap és a 

tervezői nyilatkozat.  

Fejléc:  

 Bal oldal: terv szám és/vagy terv (épület) megnevezés 

 Közép: dokumentáció neve (pl.: Telepítési jegyzék, Áramszükséglet számítás …) 

 Jobb oldal: terv fajta (pl.: Kiviteli terv) és verzió szám  

Lábléc: 

 Bal oldal: dátum (formátum: éééé.hh.nn.) 

 Közép: oldalszám (formátum:oldalszám/összes oldalak száma) 

 Jobb oldal: (opcionális) tervező iroda és/vagy tervező neve 

Műszaki leírás 
Műszaki leírás könnyebb olvashatósága, áttekinthetősége miatt néhány táblázatot és jegyzéket a 

függelékként a műszaki leírás végében helyezzünk el, illetve több  betűtípus alkalmazásával formázzuk a 

kiadott dokumentációt. 

Felhasznált betű típusok: 

 TimesNewRoman: általánosságban használt tartalmak, melyet minden terv tartalmaz: jogszabályi 

előírásokra való hivatkozás, magyarázat, műszaki ajánlások… 

 TimesNewRoman dőlt: szószerinti idézetek jogszabályi-, törvényi előírásokból, műszaki 

adatlapokból… 

 Arial Narrow: az adott rendszer (épület) esetén megfogalmazott speciális tartalmak  

 Arial Narrow dőlt: az adott rendszer (épület) esetén már korábban (pl.: megvalósulási tervben) megfogalmazott 

kritériumok való szó szerinti idézése 

Függelékek: 

 Helyiség könyv 

 (Tűzjelző rendszer esetén) Védelemből kihagyható terek listája 

 Helyiséglista 

 (Bővített helyiség lista) 

  

Mellékletek: 

 Anyaglista 

 Áramszükséglet számítás 

 Telepítési jegyzék – rendszer függő felépítésű és tartalmú 

 (Címlisták) – rendszer függő felépítésű és tartalmú 

 Eszköz adat jegyzék 

 Egyéb rendszer specifikus kimutatások 
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Helyiség könyv 
Ez a lista tartalmazza helyiségenkénti bontásban, az ott elhelyezett/elhelyezendő eszközök mennyiségét. 

Szint Helyiség 
szám és név 

Helyiség 
méret *m2+ 

Eszköz 1 Eszköz 2  … Eszköz n 

       

pl.: 

Szint Helyiség 
szám és név 

Helyiség 
méret *m2+ 

PTZ kamera Füstérzékelő  Kapcsoló 
2pólusú 

Dugalj 

Földszint 0.01 Folyosó  82,4 0 2 5 1 

Földszint 0.06 Raktár 350,2 2 6 1 0 

Helyiség lista 
Ezt a listát minden esetben az építész bocsátja rendelkezésünkre, melyben minden helyiség szerepel. 

Szint Helyiség 
szám és név 

Helyiség 
méret *m2+ 

Egyéb 
építészeti  
adatok pl.: 
tűzállósági 
fokozat 

Egyéb 
építészeti  
adatok pl.: 
burkolat 

… Eszköz n 

       

Bővített helyiség lista 
Az építész helyiség listát bővíti ki minden szakág a saját eszközeinek listájával fontosabb paraméterek 

megadásával. Ez a lista nem igazán nyomtatásra szánt, de tervezők, terv ellenőrök, hatóságok számára 

megkönnyíti az áttekinthetőséget. Például az építész megadja a burkolatot, a tűzállósági fokozatot, a gépész 

ugyan itt fel tudja tűntetni a helyiségben lévő légcsere mértékét, a tűzjelző rendszer tervező a helyiségben 

lévő eszközök (érzékelők) mennyiségét, az oltórendszer tervező a különböző szórófejek mennyiségét … 

Mivel minden esetben úgy kezdődik Szint – Helyiség szám és név – Helyiség méret, ezért egy egyszerű 

keres, beilleszt makróval összefésülhetőek a listák. 

Szint Helyiség 
szám és név 

Helyiség 
méret *m2+ 

Egyéb 
adatok 1 … 

Eszköz 1 … Eszköz n 

       

Védelemből kihagyható terek listája 
Azon helyiségek listája, melyekbe nem szükséges érzékelőt telepíteni. Illetve annak táblázatos indoklása, 

hogy miért nem. 

Ebben a listában szereplő helyiségek és helyiség könyvben szereplő helyiségek összessége kiadja a teljes 

helyiség listát. 

Tér típusa lehet: „”, „ÁM”(álmennyezet), „ÁP”(Álpadló). 

Kockázat betűjele, ÁM/ÁP feltétel teljesülése az OTSZ szerint. 

 

Helyiség megnevezés Tér 
típusa 

Alacsony 
kockázat 
oka 

ÁM/ÁP 
feltétel 
1 

… ÁM/ÁP 
feltétel 
n 

Szükséges Egyéb 
indoklás 

Szint Helyiség 
szám és 
név 

Helyiség 
méret 
[m2] 
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pl.: 

Helyiség megnevezés Tér 
típusa 

Alacsony 
kockázat 
oka 

ÁM 
/ÁP 
a) 

ÁM 
/ÁP 
b) 

ÁM 
/ÁP 
c) 

ÁM 
/ÁP 
d) 

ÁM 
/ÁP 
e) 

ÁM 
/ÁP 
f) 

Szükséges Egyéb indoklás 

Szint Helyiség 
szám és 
név 

Helyiség 
méret 
[m2] 

          

1.emelet 1.11. 
Iroda 

123,4 ÁM  x x x x   NEM  

1.emelet 1.12. 
WC 

12,9  a       NEM  

1.emelet 1.15. 
Iroda 

123,4 ÁM  x  x    Igen Oltórendszer  
érzékelői 
védik a 
területet. 

Anyaglista 
A rendszer működéséhez felhasználandó/ felhasznált anyagok jegyzéke. 

Lényegében majdnem azonos az árazatlan költségvetés kiírással, annyi különbséggel, hogy olyan tételek, 

mint tervezési költség, üzembehelyezési költség és egyéb hasonló költségek nincsenek benne feltűntetve. 

Eszköz adat jegyzék 
Az olyan eszközök listája, melyeknek műszaki adatai és/vagy tanúsítványa szükséges. 

Az igazat megvallva, a mérnök kamara, vagy egy műszaki ellenőrző bizottság / hatóság tarthatna egy 

elektronikus, bárki számára elérhető jegyzéket, ahol a műszakilag megfelelő eszközök adatlapjai és 

tanúsítványai elérhetőek. Ebben az esetben a hivatalos jegyzékben lévő referencia számot elég feltűntetni. 

Minden adat megbízhatóan elérhető, egy kattintással a tanúsítványok hatályossága ellenőrizhető. Időt, 

energiát és tonnányi papírokat lehetne megspórolni. De sajna még ilyen nincs: 

 a referencia számhoz a tanúsítvány számot kell beírni. 

 a dátum mezőbe nem az ellenőrzés dátumát, hanem a lejárat dátumát kell feltűntetni. 

 ez a jegyzék mint egy tanúsítvány tartalomjegyzék használható 

 ebbe a mellékletbe fűzzük az eszközök tanúsítványait, rövidített, vagy teljes műszaki adatlapjukat. 

 

Sorszám Eszköz megnevezés Típus szám Referencia szám Dátum 

     

Pl.: 

Sorszám Eszköz megnevezés Típus szám Referencia szám Dátum 

1. Optikai füstérzékelő MXC-234/A 123-2123-1241-142 2015.01.30. 

2. Dome kamera ILLMC-999 12-214-235-45-7 2015.01.30. 
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Beléptető rendszer 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_B_Központ 132 Központi egységek, szerverek 

_B_Terminál 132 (Ajtó)Terminálok 

_B_Eszköz 132 Vezérlők, tápegységek, 
kötődobozok, … 

_B_Perifériák 132 Kártyaolvasók, nyitás érzékelők,... 

_B_Kábel 130 Kábelezés, vezetékezés 

_B_Csövezés  Csövezés 

_B_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_B_Cím 136 Eszköz címe (azonosítója) 

_B_Cím_SN 136 Széria szám 

_B_Cím_IP 136 IP-s eszközök IP címe 

_B_Cím_Név 136 ha az eszköz rendelkezik dedikált 
névvel (pl: Főbejárat) 

_B_Cím_Eszköz 136 Eszköz cím, címzett eszköz 
pl:kártyaolvasó 

_B_Cím_Periféria 136 Eszköz cím, nem címzett eszköz 
pl:nyitás érzékelő 

Eszközök jelölése 
Ajtó terminál 
(ez az eszköz, helyezkedik el a 
belépési pont közelében) 

 

 

Ajtó terminál (közepén lehet jelölni a 
különböző típusokat 0.attribútum) 
Táppal rendelkező, 
Vezeték nélküli eszközökhöz 

Kártyaolvasó 

 

Kártya olvasó, Kártya olvasó növelt 
hatótávolsággal 

Kártyaolvasó vandál biztos 
(kültéri) kivitel 

 

Vandál biztos (kültéri) kivitelű eszköz 
jelölése: két oldalt teli kitöltéssel. 

Nyomógomb 

 

 

Vésznyomógomb 

 

Menekülési útvonalakra. 

Kódzár 

 

 

Nyitás érzékelő 

 

Nyitás érzékelő, nyitás érzékelő fém 
szerkezetre, Kontaktus kapcsolós 
nyitás érzékelő 

Elektromos zár 
 

Feszültségre nyit, feszültségre zár, 
memóriás 

Blokk zár 

 

 

Vezérlő 

 

Ajtó terminálokat összefogó eszköz. 

Switch 

 

16 portos , 8 portos 

Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
Terminál és eszköz közötti kábel 
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Pontvonal: 
 

Terminál és eszköz közötti 
kéteres kábel 

Dupla pontvonal: 
 

Terminál és eszköz közötti 
négyeres kábel 

Tripla pontvonal:  Nyolceres kábel 
Vonal ///: 

 
Informatikai kábel 
Szerver és switch között 
Switch és vezérlő/terminál között 

Kerítés *+ vonal:  Terminálok közötti kábel 
Vezérlő és terminál közötti kábel 

Kerítés <> vonal: 
 

Vezérlők közötti kábel 

Kerítés () vonal: 
 

Optikai kábel 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 

Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg  

Helyezzük el az eszközöket az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Helyezzük el a Terminálokat, 
Vezérlőket. 

Az elején állítsuk be a cím 
attribútumok helyét. 

Kis odafigyelés az elején, rengeteg 
munkát tud nekünk megspórolni 
később. 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 

 

A rendszer felépítését, buszok 
elhelyezkedését 
dokumentáljuk. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
(Buszok fül) 

Fontos a dokumentáltság, jó 
dokumentáltság elkészítése esetén 
egy képzett rajzoló is el tudja végezni 
a többi munkát. 

Kattints sorrendbe és címezzük 
fel a Terminálokat, Vezérlőket. 

HADstair (Beléptető fül –  
ENTRE parancs 
DGATTE parancs 
Számozás parancs) 
 

Minden eszköz rendelkezzen egyedi 
azonosítóval. 

Rendeljük össze az eszközöket a 
megfelelő Terminálokkal. 

HADstair (Beléptető fül –  
Csatl parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és kimutatások 
készítése esetén szükséges. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Beléptető fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen egységes 
eszköz kiosztás a szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Beléptető fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és kimutatások 
készítése esetén szükséges. Rajz 
bejárás esetén megkönnyíti a 
dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -  
Kimutatások parancs 

 

Ellenőrizzük, hogy minden HADstair (Elvi / Keresés fül Fontos, hogy a rajzunk rendben 
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eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

– Blokk fóliára parancs) legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot. HADstair (Elvi fül – Elvi 
készítés parancs) 

 

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 

 

Címzés 
Minden esetben kövessük a gyártói ajánlásokat! 

Ajtó terminál: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: vezérlő cím 
YY: busz cím 
ZZ: eszköz cím (buszon lévő sorszám) 

Eszköz: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: Terminál cím 
YY: Átjáró száma 
ZZ: eszköz cím 

Cím módosítás egyszerű HADstair (Beléptető fül – 
csoportos attribútum 
módosítás parancs) 

 

 

Ehhez minden segítséget megad a HADstair tervező program: 

 Számozási módok 

o Decimális 

o Hexadecimális 

o Alfabetikus 

o … 

 Címzési módok: 

o Buszonként 

o Vezérlőnként 

o Átjárónként  
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Kamera rendszer 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_C_Központ 192 Központi egységek, szerverek 

_C_Eszköz 192 Switch-ek, tápegységek, 
kötődobozok, … 

_C_Kamera 192 Kamerák 

_C_Kábel 190 Kábelezés, vezetékezés 

_C_Csövezés  Csövezés 

_C_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_C_Cím 196 Eszköz címe (azonosítója) 

_C_Cím_SN 196 Széria szám / MAC cím 

_C_Cím_IP 196 IP cím 

_C_Cím_Név 196 ha az eszköz rendelkezik dedikált 
névvel (pl: Főbejárat) 

_C_Lefedettség 191 Kamera áltál ellenőrzött terület 

_C_Méretezés 191 Kamera beállításai, szerelési 
magasság, döntési szög … 

Eszközök jelölése 
Rack szekrény 

 

 

Switch 

 

16 portos , 8 portos 
 16 portos POE  

Kamera 
 

 

Dome kamera 

 

 

Speed dome (PTZ) kamera  

 

 

Csőkamera   
Kültéri kivitel 

 

Külső keret (ház) jelöli. 

Vandál biztos kivitel 

 

Kitöltött keret jelöli. 

Kamera beépített infra 
vetővel   

Pont az objektív helyén jelöli. 

Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
Kamera és switch közötti kábel 
(Cat5E) 

Pontvonal: 
 

Kamera és switch közötti kábel 
(Cat6) 

Dupla pontvonal: 
 

Kamera és switch közötti kábel 
(Cat6E) 

Tripla pontvonal:  Kamera és switch közötti kábel 
(Cat7) 

Szaggatott vonal: 
 

Szerver és switch között 

Kerítés *+ vonal:  Koax kábel 
Kerítés <> vonal: 

 
Páncél kábel 
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Kerítés () vonal: 
 

Optikai kábel 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 

Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg  

Helyezzük el kamerákat az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Méretezzük le a látómezőt, ha 
ezt az igények megkövetelik. 

HADstair (Kamera fül –  
Méretezés parancs) 

 

Helyezzük el a Switch-eket, 
Rack szekrényeket. 

Az elején állítsuk be a cím 
attribútumok helyét. 

Kis odafigyelés az elején, rengeteg 
munkát tud nekünk megspórolni 
később. 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 

 

Címezzük fel az eszközöket. Automatikus címzés: 
HADstair (Kamera fül – 
Számozás parancs) 

Minden eszköz rendelkezzen 
egyedi azonosítóval. 

Rendeljük össze a kamerákat a 
megfelelő Switch-ekkel. 

HADstair (Kamera fül –  
Csatl parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Kamera fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen 
egységes eszköz kiosztás a 
szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Kamera fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. Rajz bejárás esetén 
megkönnyíti a dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -  
Kimutatások parancs 

 

Ellenőrizzük, hogy minden 
eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

HADstair (Elvi / Keresés fül 
– Blokk fóliára parancs) 

Fontos, hogy a rajzunk rendben 
legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot. HADstair (Elvi fül – Elvi 
készítés parancs) 

 

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 
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Címzés 
Switch cím: 
Három szintű címet 
alkalmazzunk: 
SW – X – Y 
X: épület(ha több épület 
van) 
Y: eszköz cím 

 Ha így címzünk, ha változik 
egy adott épület, a többi 
eszköz címét nem kell 
változtassuk, csak az adott 
épületben lévő eszközökét. 

Kamera cím 
Három szintű címet 
alkalmazzunk (három 
attribútumból áll a cím): 
CX – Y–Z 

 

 
 

X: épület/terület  
Y: emelet 
Z: eszköz cím 

Ha így címzünk, ha változik 
egy adott terület/emelet, a 
többi eszköz címét nem kell 
változtassuk, csak az adott 
szinten lévő eszközökét. 

 Automatikus címzés: 
HADstair (Kamera fül – Számozás 
parancs) 

 

 

Ehhez minden segítséget megad a HADstair tervező program: 

 Számozási módok 

o Decimális 

o Hexadecimális 

o Alfabetikus 

o … 

 Címzési módok: 

o Cím szerint 

o Cím és alcím szerint 
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Erősáram 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_E_Elosztó 20 Elosztó szekrények 

_E_Lámpa 50 Lámpák, kiállások 

_E_Kapcsoló 30 Kapcsolók 

_E_Dugalj 160 Kábelezés, vezetékezés 

_E_Lámpa_Vészvil 80 Lámpa vészvilágítás esetén 

_E_Irányfény 90 Irányfény világítási lámpa 

_E_EPH 100 EPH 

_E_Villámvédelem 220 Villámvédelmi eszközök 

_E_Áramkör 120 Áramkör számok jelölése 

_E_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_E_Kábel 130 Kábel, vezetékezés 

_E_Kábeltálca 140 Kábeltálca 

_E_Csövezés  Csövezés 

_E_Fűtőszál 230 Elektromos fűtés esetén 

Eszközök jelölése 
Kapcsoló 

 
Kapcsoló 1 pólusú 

Kapcsoló 
 

Kapcsoló 2 pólusú 

Kapcsoló 
 

Kapcsoló 3 pólusú 

Kapcsoló 
 

Kapcsoló VM kivitel 

Kapcsoló 

 

 

Kapcsoló kültéri és FK kivitel 

Kapcsoló 
 

Kapcsoló ipari kivitel 

Csillár kapcsoló 

 

 

Váltó kapcsoló 

 

 

Keresztváltó kapcsoló 

 

 

Zsinóros kapcsoló 
 

 

Fényerő szabályozós kapcsoló 
 

 

Dugalj 

 

Dugalj 1 pólusú 

Dugalj 

 

Dugalj 3 pólusú 

Dugalj 

 

Dugalj VM kivitel 

Dugalj 

 

Dugalj FK kivitel 
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Lámpa 

 

Függesztett 

Lámpa 

 

Por- pára mentes kivitel 

Lámpa 

 

 

Lámpa 

 

Indirekt 

Lámpa 

 

Süllyesztett 

Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
3x1,5 kábel 

Pontvonal: 
 

Földelés 

Dupla pontvonal: 
 

3x2,5 kábel 

Tripla pontvonal:  5x2,5 kábel 
Vonal ///: 

 
Informatikai kábel 

Szaggatott vonal: 
 

3x1,5 kábel tűzálló 

Vegyes szaggatott vonal: 
 

3x2,5 kábel tűzálló 

Kerítés V vonal:  5x… kábel (Elosztó szekrények 
között) 

Kerítés *+ vonal:  Koax kábel 

Kerítés <> vonal: 
 

Páncél kábel 

Kerítés () vonal: 
 

Optikai kábel 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 

Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Helyezzük el az eszközöket az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Méretezzük le a világítási 
szintet, ha ezt az igények 
megkövetelik. 

Relux, dialux, vagy egyéb 
gyártói szoftverrel. 

 

Helyezzük el az elosztó 
szekrényeket. 

Az elején állítsuk be a cím 
attribútumok helyét. 

Kis odafigyelés az elején, rengeteg 
munkát tud nekünk megspórolni 
később. 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 
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A rendszer felépítését, 
áramkörök elhelyezkedését 
dokumentáljuk. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
(Áramkör fül) 

Fontos a dokumentáltság, jó 
dokumentáltság elkészítése esetén 
egy képzett rajzoló is el tudja 
végezni a többi munkát. 

Alakítsuk ki az áramköröket. 
Címezzük fel az eszközöket. 

Automatikus címzés: 
HADstair (Erősáram fül – 
Számozás parancs 
DGATTE parancs ) 

Minden eszköz rendelkezzen 
egyedi azonosítóval. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Erősáram fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen 
egységes eszköz kiosztás a 
szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Erősáram fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. Rajz bejárás esetén 
megkönnyíti a dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -  
Kimutatások parancs 

 

Ellenőrizzük, hogy minden 
eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

HADstair (Elvi / Keresés fül 
– Blokk fóliára parancs) 

Fontos, hogy a rajzunk rendben 
legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot. HADstair (Elvi fül – Elvi 
készítés parancs) 

 

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 

 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg Ez megtehető már a munka elején 
is. 

Címzés 
A címzés sokkal inkább a gyengeáramos rendszerek esetén fontos, de itt is érdemes hangsúlyt fektetni rá, 

szerintem műszakilag sokkal korrektebb egy olyan terv, ahol minden eszköz rendelkezik egyedi címmel. 

Áramkörök kialakítása:  

 
 

V: világítási áramkörök jelölése 
E: erőátviteli áramkörök jelölése 

Eszköz azonosító címek: 
 

A: Áramkör szám 
B: Áramköri alszám 
C: Sorszám, eszköz cím 

 Automatikus címzés: 
HADstair (Erősáram fül – 
Számozás parancs) 
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Nővérhívó rendszer 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_N_Központ 242 Központok 

_N_Terminál 242 (Nővér)Terminálok 

_N_Eszköz 242 Vezérlők, tápegységek, nővérhívó 
periféria eszközök 

_N_Kábel 240 Kábelezés, vezetékezés 

_N_Csövezés  Csövezés 

_N_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_N_Cím 246 Eszköz címe (azonosítója) 

_N_Cím_SN 246 Széria szám 

_N_Cím_IP 246 IP-s eszközök IP címe 

_N_Cím_Név 246 ha az eszköz rendelkezik dedikált 
névvel (pl: Főbejárat) 

Eszközök jelölése 
Nővér terminál 
(ez az eszköz, helyezkedik el az 
ajtó közelében) 

 

Nővér terminál (közepén lehet jelölni 
a különböző típusokat 0.attribútum) 
 

Aljzat 

 

 

Hívó gomb 

  

Vezetéken lógó 
Falra szerelt 

Nyugtázó gomb 

 

 

Hívó- nyugtázó gomb 

 

 

Húzó gomb 

 

Mozgássérült wc-kbe, zuhanyzókba 

Pneumatikus hívó gomb 

 

Kádakhoz 

Státuszjelző 

 

 

Lámpa 

 

Ajtó fölé, több típus is megadható 

Lámpa 
 

Nővér irányítására, útba igazítására 

Vezérlő 

 

Terminálokat összefogó eszköz. 

Switch 

 

16 portos , 8 portos 
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Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
Terminál és eszköz közötti kábel 

Pontvonal: 
 

Terminál és eszköz közötti 
kéteres kábel 

Dupla pontvonal: 
 

Terminál és eszköz közötti 
négyeres kábel 

Tripla pontvonal:  Nyolceres kábel 
Vonal ///: 

 
Informatikai kábel 
Szerver és switch között 
Switch és vezérlő/terminál között 

Kerítés *+ vonal:  Terminálok közötti kábel 
Vezérlő és terminál közötti kábel 

Kerítés <> vonal: 
 

Vezérlők közötti kábel 

Kerítés () vonal: 
 

Optikai kábel 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 

Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg  

Helyezzük el az eszközöket az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Helyezzük el a Terminálokat, 
Vezérlőket. 

Az elején állítsuk be a cím 
attribútumok helyét. 

Kis odafigyelés az elején, rengeteg 
munkát tud nekünk megspórolni 
később. 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 

 

A rendszer felépítését, buszok 
elhelyezkedését 
dokumentáljuk. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
(Buszok fül) 

Fontos a dokumentáltság, jó 
dokumentáltság elkészítése esetén 
egy képzett rajzoló is el tudja végezni 
a többi munkát. 

Kattints sorrendbe és címezzük 
fel a Terminálokat, Vezérlőket. 

HADstair (Nővérhívó fül –  
ENTRE parancs 
DGATTE parancs 
Számozás parancs) 
 

Minden eszköz rendelkezzen egyedi 
azonosítóval. 

Rendeljük össze az eszközöket a 
megfelelő Terminálokkal. 

HADstair (Nővérhívó fül –  
Csatl parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és kimutatások 
készítése esetén szükséges. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Nővérhívó fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen egységes 
eszköz kiosztás a szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Nővérhívó fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és kimutatások 
készítése esetén szükséges. Rajz 
bejárás esetén megkönnyíti a 
dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -   
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Kimutatások parancs 

Ellenőrizzük, hogy minden 
eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

HADstair (Elvi / Keresés fül 
– Blokk fóliára parancs) 

Fontos, hogy a rajzunk rendben 
legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot. HADstair (Elvi fül – Elvi 
készítés parancs) 

 

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 

 

Címzés 
Minden esetben kövessük a gyártói ajánlásokat! 

Ajtó terminál: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: vezérlő cím 
YY: busz cím 
ZZ: eszköz cím (buszon lévő sorszám) 

Eszköz: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: Terminál cím 
YY: busz száma (ha több van) 
ZZ: eszköz cím 

Cím módosítás egyszerű HADstair (Nővérhívó fül – 
csoportos attribútum 
módosítás parancs) 

 

 

Ehhez minden segítséget megad a HADstair tervező program: 

 Számozási módok 

o Decimális 

o Hexadecimális 

o Alfabetikus 

o … 

 Címzési módok: 

o Buszonként 

o Vezérlőnként 
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Riasztó rendszer 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_R_Központ 32 Központi egységek 

_R_Eszköz 32 Bővítők, tápegységek, 
kötődobozok, … 

_R_Érzékelő 32 Érzékelő 

_R_Kábel 30 Kábelezés, vezetékezés 

_R_Csövezés  Csövezés 

_R_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_R_Cím 36 Eszköz címe (azonosítója) 

_R_Cím_SN 36 Széria szám 

_R_Cím_IP 36 IP cím 

_R_Cím_Név 36 ha az eszköz rendelkezik dedikált 
névvel 

_R_Cím_Zóna 36 Zóna száma, neve 

_R_Cím_Partíció 36 Partíció száma, neve 

Eszközök jelölése 
Központ 

 

 

Bővítő 

  

  
 

8 zónás 
16 zónás (táppal) 
Vezeték nélküli eszközökhöz 
Buszos eszközökhöz 

PIR 
 

Normál és folyosó 

PIR mennyezeti 

 

 

Mikro hullámú érzékelő 
 

 

Kombinált (PIR + Mikro) 
 

 

Nyitás érzékelő 

 

Nyitás érzékelő, nyitás érzékelő 
fém szerkezetre, Kontaktus 
kapcsolós nyitás érzékelő 

Üvegtörés érzékelő 

 

 

Kezelő 
 

 

Kültéri kivitel 
 

Külső keret (ház) jelöli. 

Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
Bővítő és eszköz közötti kábel 

Pontvonal: 
 

Bővítő és eszköz közötti kéteres 
kábel 

Dupla pontvonal: 
 

Bővítő és eszköz közötti négyeres 
kábel 

Tripla pontvonal:  Nyolceres kábel 
Vonal ///: 

 
Informatikai kábel 

Kerítés *+ vonal:  Bővítők közötti kábel 
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Kerítés <> vonal: 
 

Páncél kábel 

Kerítés () vonal: 
 

Optikai kábel 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 

Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg  

Helyezzük el az eszközöket az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Helyezzük el a Bővítőket. Az elején állítsuk be a cím 
attribútumok helyét. 

Kis odafigyelés az elején, rengeteg 
munkát tud nekünk megspórolni 
később. 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 

 

A rendszer felépítését, buszok 
elhelyezkedését 
dokumentáljuk. 
Partíciókat  jelöljük a rajzon, 
illetve dokumentáljuk. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
(Buszok fül) 
(Particiók fül) 

Fontos a dokumentáltság, jó 
dukumentáltság elkészítése esetén 
egy képzett rajzoló is el tudja 
végezni a többi munkát. 

Tegyük sorrendbe és címezzük 
fel a Bővítőket. 

HADstair (Beléptető fül –  
ENTRE parancs 
DGATTE parancs 
Számozás parancs) 
 

Minden eszköz rendelkezzen 
egyedi azonosítóval. 

Rendeljük össze az eszközöket a 
megfelelő Bővítőkkel. 

HADstair (Riasztó fül –  Csatl 
parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Riasztó fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen 
egységes eszköz kiosztás a 
szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Riasztó fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. Rajz bejárás esetén 
megkönnyíti a dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -  
Kimutatások parancs 

 

Ellenőrizzük, hogy minden 
eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

HADstair (Elvi / Keresés fül 
– Blokk fóliára parancs) 

Fontos, hogy a rajzunk rendben 
legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot.   

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 
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Címzés 
Minden esetben kövessük a gyártói ajánlásokat! 

Bővítő: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: Központ szám , vagy csak egy „B” 
betű 
YY: busz cím 
ZZ: eszköz cím (buszon lévő sorszám) 

Eszköz: 
3 szintű cím 
(3 attribútumból áll) 

 

 
 

XX: Bővítő cím 
YY: Ki/bemenet, vagy Busz szám, ha a 
bővítőből buszok ágaznak le 
ZZ: eszköz cím 

Cím módosítás egyszerű HADstair (Riasztó fül – 
csoportos attribútum 
módosítás parancs) 

 

 

Ehhez minden segítséget megad a HADstair tervező program: 

 Számozási módok 

o Decimális 

o Hexadecimális 

o Alfabetikus 

o … 

 Címzési módok: 

o Központonként 

o Buszonként 

o Bővítőnként 
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Tűzjelző rendszer 

Fóliák 
Fólia név Fólia szín Leírás 

_T_Központ 12 Központi egységek 

_T_Érzékelő 12 Hurok elemek(érzékelők, 
modulok …) 

_T_Érzékelő_Aspirációs 12 Aspirációs csőhálózat 

_T_Érzékelő_Hőkábel 12 Hőkábel 

_T_Kábel 10 Kábelezés, vezetékezés 

_T_Csövezés  Csövezés 

_T_Megjegyzés  Megjegyzések írására 

_T_Cím 16 Eszköz címe (azonosítója) 

_T_Cím_SN 16 Széria szám 

_T_Cím_Név 16 ha az eszköz rendelkezik dedikált 
névvel (pl: Főközpont) 

_T_Cím_Fizikai 16 Hurok eszköz fizikai címe 

_T_Cím_Logikai 16 Hurok eszköz logikai címe 

_T_Cím_Megjelenített 16 Eszköz megjelenített címe 

_T_Lefedettség 11 Eszköz által védett terület 

_T_Méretezés 11 Eszköz által védett terület, 
távolságok méretezése 

_T_Cím_Kábel 16 Kábelek címe, vagy kábel 
megjegyzések 

_T_Jelző 102 Jelző, figyelmeztető 
eszközök(szirénák,fényjelzők) 

_T_ Kábel_Jelző 102 Hangvonal kábelezés,vezetékezés 

_T_Cím_Jelző 106 Hangjelző címek 

_T_Hangnyomás 101 Hangjelző eszköz által „védett” 
terület 

_T_Zónahatár  Logikai zóna hátár jelzésére 

_É_Tűzszakaszhatár Inkább építészeti  

_É_Füstszakaszhatár Inkább építészeti  

Eszközök jelölése 
Központ 

 

Kezelővel 
Teleajtós 

Füst érzékelő 

 

 

Hő érzékelő 

 

 

Kombinált érzékelő 

 

 

Multi szenzor érzékelő  

 

 

Kézi jelzésadó 

 

 

 

Normál kézi jelzésadó 
 
Kültéri kézi jelzésadó 
 
Kézi különleges funkcióval 
(pl:oltás indítás) 
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Modul 

  

  

  

  
 

Vezérlő modul, felügyelt 
 
Bemeneti modul, felügyelt 
 
Be-ki meneti modulok( szöveggel 
megadható a típus pl: OI3,O2I2) 
 
Illesztő modul, Aspirációs 

Hangjelző 

 

Hangjelző 
Hang- fényjelző 
Hang- fényjelző kültéri kivitel 

Érzékelő álmennyezet fölött 

 

Karika körülötte jelöli 

Érzékelő álpadlóban 

 

Karika belül jelöli 

Érzékelő tetőszerkezeten  

 

Négyszög körülötte jelöli 
(leginkább csarnokok esetén 
használatos, ahol a csarnokban 
még egyéb helyiségek is 
elhelyezkednek)  

Érzékelő beépítve 

 

Négyszög körülötte jelöli 
(felszállóban, egyéb 
építményben) 

Aknában 

 

Négyszög belül jelöli 

Kábelek jelölése 
Folyamatos vonal: 

 
Hurok kábel 

Pontvonal: 
 

2 eres tűzálló kábel 
(hurok) 

Dupla pontvonal: 
 

4 eres tűzálló kábel 

Tripla pontvonal:  Busz kábel 
(Központ – Kihelyezett kezelő 
között) 

Vonal ///: 
 

Informatikai kábel 

Szaggatott vonal: 
 

2 eres tűzálló kábel (hangvonal) 

Vegyes szaggatott vonal: 
 

2 eres tűzálló kábel (hangvonal) 

Kerítés *+ vonal:  Törzskábel (Központok között) 
Kerítés V vonal:  Törzskábel (speciális) 
Kerítés <> vonal: 

 
Páncél kábel 

Kerítés () vonal: 
 

Törzskábel 
(Központ – Rendező között) 

Kerítés *X+ vonal:  Földkábel 

Pontok:  Vezeték nélküli kapcsolat 
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Tervezés menete 
Töltsük ki a projekt adatait 
tartalmazó adatbázist. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
 

 

Nevezzük át a minta file-unkat. 
Építsük fel a mappa 
szerkezetet. Hívjuk meg xref-
ként a más szakági terveket. 

HADstair.dwg 
 
Xref parancs 

Ebben a file-ban már elő vannak 
készítve a fólia rendszerünk,fólia 
szűrők, blokk készlet. 

Készítsük el a papírtereket és 
fejléceket a nyomtatáshoz. 

Nyomtat.dwg  

Helyezzük el az eszközöket az 
igényeknek megfelelően. 

HADstair (Blokk fül –  
parancs) 

 

Rajzoljuk meg a nyomvonalakat 
és a kábelezéseket. 

HADstair (Tervez fül –  
Vonal műveletek parancs) 

 

A rendszer felépítését, hurkok 
elhelyezkedését 
dokumentáljuk. 
Csoportok elhelyezkedését, 
típusát dokumentáljuk. 
Zónákat  jelöljük a rajzon. 

RENDSZER_Épület.xlsm 
(Hurok fül) 
(Csoport fül) 

Fontos a dokumentáltság, jó 
dokumentáltság elkészítése esetén 
egy képzett rajzoló is el tudja 
végezni a többi munkát. 
Könnyebb a címzést végezni, utólag 
zóna térképként is használható. 

Tegyük sorrendbe és címezzük 
fel az eszközöket. 

HADstair (Tűzjelző fül –  
ENTRE parancs 
DGATTE parancs 
Számozás parancs 
Elvi fül – Típusos címzés) 

Minden eszköz rendelkezzen 
egyedi azonosítóval. 

Rendeljük össze a megfelelő 
eszközöket, amennyiben 
szükséges. 

HADstair (Tűzjelző fül –  
Csatl parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. 

Ha több ugyan olyan szintünk 
van, az első szintet készítsük el 
teljesen, majd ezt másoljuk. 

HADstair (Riasztó fül – 
Blokk másolás és cím 
növelés parancs) 

Kevesebb munka, teljesen 
egységes eszköz kiosztás a 
szinteken. 

Rendeljük össze az eszközöket 
(MINDEN eszközt) a 
helyiségekkel, de legalább az 
adott szinttel. 

HADstair (Tűzjelző fül – 
Helyiség parancs) 

Elvi rajz, ellenőrzések és 
kimutatások készítése esetén 
szükséges. Rajz bejárás esetén 
megkönnyíti a dolgunkat. 

Készítsük el az ellenőrzéseket. RENDSZER_Épület.xlsm -  
Kimutatások parancs 

 

Ellenőrizzük, hogy minden 
eszközünk a megfelelő fólián 
van. 

HADstair (Elvi / Keresés fül 
– Blokk fóliára parancs) 

Fontos, hogy a rajzunk rendben 
legyen. 

Készítsük el az elvi rajzot.   

Készítsük el a szükséges 
dokumentációkat. 

RENDSZER_Épület.xlsm -  
Dokumentáció készítés 
parancs 

 

Címzés 
Minden esetben kövessük a gyártói ajánlásokat, illetve törvényi előírásokat! 

 

 

Ajánlás analóg intelligens rendszer címzésére: 
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Érzékelő cím: 
3 szintű fizikai cím (3 
attribútumból áll): 
X: Központ szám , vagy 
Alhálózat száma, ha a rendszer 
több alhálózatból áll 
YY: hurok szám 
ZZ: eszköz cím (hurok sorend) 
2 szintű logikai cím (3 
attribútumból áll) 
A: Csoport száma 
B: Eszköz cím (csoporton belül) 

 
Fizikai cím tagolása „-” jellel. 
Logikai cím tagolása „/”. 
Ha a központ nem így jeleníti 
meg az eszköz címét, akkor azt a 
megjelenített cím attribútumba 
írjuk be. 

 
Jobban áttekinthető, segíti az 
értelmezést. 
Egyszerűbb keresni a rajzon. 
Automatikus címzés és számozás ezt a 
formátumot támogatja.  

Vezérlések, bemenetek jelölése: 
A:   „V” vezérlés esetén 

„B” bemenet esetén 
B: vezérlés/bemenet száma, ha több van minden 
vezérlést/bemenetet soroljunk fel pontosvesszővel „;” elválasztva. 
Ha az eszköznek ki- és bemenetei is vannak: 
A: „V” és a vezérlések felsorolva 
B: „B” és a bemenetek felsorolva 

Egyszerűbb keresni az eszközök 
között, illetve az automatikus 
visszajavítás ezt támogatja. 

Egy zónák felosztása: A folyosók (közlekedők) és a 
helyiségek külön zónába 
kerüljenek. 

Központ programozás, vezérlési 
mátrix készítés esetén szerencsésebb. 

Egy zónán belül a csoportok 
felosztása: 

A térben lévő, az álmennyezet 
feletti, álpadló alatti érzékelők 
külön csoportba kerüljenek. 

Üzemeltetési szempontból jobb, ha 
külön-külön lehet ezeket a 
csoportokat kikapcsolni. 

 Különböző tűzjellemzőt 
érzékelő eszközök (pl:füst és hő) 
külön csoportba kerüljenek 

Központ programozás, vezérlési 
mátrix készítés esetén szerencsésebb. 

Vezérlések: Vezérlések számára csináljunk 
egy külön vezélő hurkot. 
Minden vezérlés legyen tűzálló 
kábellel kábelezve. 

Automatikus visszajavítás gyorsabb. 
Később (üzemeltetés során) bármikor 
adható késleltetés az adott 
vezérléshez. 

Kábelezés: Minden hurok első és utolsó 
eszközéhez tűzálló kábelezést 
használjunk. 

Később bármikor tehetünk vezérlő  
modult a hurok elejére/végére.  

Hangjelző cím: 
Három szintű címet 
alkalmazzunk (három 
attribútumból áll a cím): 

 

 

Címzés tender terv esetén A: épület/terület  
B: emelet 
C: eszköz cím(fizikai sorrend) 

Ha így címzünk, ha változik egy adott 
terület/emelet, a többi eszköz címét 
nem kell változtassuk, csak az adott 
szinten lévő eszközökét. 

Címzés kiviteli terv esetén A:   
B: vezérlés szám 
C: eszköz cím(fizikai sorrend) 

Üzembe helyezés, karbantartás és 
üzemeltetés esetén jobb, a hangvonal 
és a vezérlés száma megegyezik. 

Cím módosítás egyszerű HADstair (Tűzjelző fül – 
csoportos attribútum 
módosítás parancs) 

 

 


