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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Nazwa rys. skala 

E01 Rzut piwnicy – instalacja SSP 1:100 

E02 Rzut parteru – instalacja SSP 1:100 

E03 Rzut piętra I – instalacja SSP 1:100 

E04 Rzut piętra II – instalacja SSP 1:100 

E05 Rzut piwnicy – instalacja oświetlenia awaryjnego 

i ewakuacyjnego 

1:100 

E06 Rzut parteru – instalacja oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego 

1:100 

E07 Rzut piętra I – instalacja oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego 

1:100 

E08 Rzut piętra II – instalacja oświetlenia awaryjnego 

i ewakuacyjnego 

1:100 

E09 Rzut parteru – instalacja detekcji gazu 1:100 

E10 Schemat blokowy zasilania b/s 

E11 Schemat blokowy instalacji detekcji gazu b/s 

E12 Schemat blokowy elektrotrzymaczy b/s 

E13 Schemat blokowy instalacji SSP b/s 

E14 Schemat istniejącej tablicy R14 b/s 

E15 Schemat istniejącej tablicy R17 b/s 

E16 Schemat istniejącej tablicy R3 b/s 

E17 Schemat istniejącej tablicy R11 b/s 

E18 S Schemat istniejącej tablicy R17 b/s 

E19 Schemat istniejącej tablicy R8 b/s 

E20 Schemat istniejącej tablicy R1 b/s 

E21 Schemat istniejącej rozdzielni wentylator. b/s 

E22 Schemat połączenia instalacji KD i SSP b/s 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Nazwa projektu 

budowlanego: 
 

PROJEKT BUDOWLANY  

DOT. DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 388 IM. JANA PAWŁA II DO 

WYMOGÓW OCHORNY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Adres inwestycji: Ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa 

dz. ew. nr: 65 obręb 6-06-08 

Inwestor: 
Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II 

ul. Deotymy 25/33, 

01-407 Warszawa 

Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: 

 

mgr inż. Adrian Łątkowski 

upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

nr upr. LUB/0085/POOE/12 

Sprawdzający: 

 

 

mgr inż. Norbert Gajda 

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń 

nr upr. LUB/0068/PWBE/15 

Warszawa, 18 marca 2022r. 
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1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczący dostosowania 

budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, zlokalizowanego przy ul. 

Deotymy 25/33 w Warszawie do wymogów  ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby 

prowadzenia oddziałów przedszkolnych. 

2. Inwestor i zleceniodawca 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa 

3. Podstawa opracowania 

Opracowano na podstawie: 

-zlecenia Inwestora 

-aktualnych podkładów architektonicznych 

-protokołów ze spotkań na budynku z przedstawicielami Inwestora oraz 

Użytkownika zawierające szczegółowe ustalenia związane z realizacją niniejszego 

zamierzenia projektowego.  

-obowiązujących norm i przepisów branżowych. 

4. Postanowienia ogólne 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w 

niniejszej dokumentacji branżowej i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich elementów instalacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, wraz z dostarczeniem 

koniecznych materiałów, elementów montażowych i urządzeń dla kompletnego 

wykonania poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

• Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji projektowanej instalacji z instalacjami 

innych branż. 

• Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, to jest w 

żadnym stopniu nie obniżających standardu i nie zmieniających zasad oraz 

rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujących 

konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL
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pozbawiających Użytkownika żadnych funkcjonalności i użyteczności opisanych lub 

wynikających z dokumentacji projektowej.  

• Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach 

oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane 

jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej 

dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić 

z autorem projektu branżowego. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności, deklarację własności 

użytkowych lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty tak aby spełniać 

obowiązujące przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności 

wskazanego przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac 

Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac 

oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją. 

• W zakresie prac należy wykonać roboty związane z demontażem istniejących 

instalacji, kuciem bruzd, jak również czasowy demontaż istniejącego wyposażenia 

przeznaczonego do ponownego wykorzystania, bez uszczerbku na jego wyglądzie. 

5. Cel opracowania  

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego instalacji 

elektrycznych w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, 

zlokalizowanego przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie. 

6. Zakres projektu 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą:  

- główny wyłącznik prądu; 

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP; 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL
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- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 

- instalacja detekcji gazu w kuchni; 

- elektrotrzymacze.  

7. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne i nie 

wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. 

8. Opis techniczny  

Podstawowe dane techniczne: 

Napięcie zasilania        230/400V 

Ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej w układzie TN-S z zastosowaniem 

wyłączników różnicowo-prądowych.  

Obwody odbiorcze: 

Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budynku (części objętej 

niniejszym opracowaniem) posiadają przewód(y) fazowy(e), przewód neutralny N i 

ochronny PE. 

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne wykonać przewodami bezhalogenowymi N2XH-J 

3x1,5 mm2. Instalację wykonać według części rysunkowej. Oprawy oświetleniowe 

montować do sufitów. Instalacje w budynku prowadzić w listwach instalacyjnych. 

Rozmieszczenie opraw pokazane jest na rysunkach E04-E08. Klasy przewodów wg 

dyrektywy CPR. Do oświetlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy 

awaryjne, które w przypadku zaniku napięcia zasilającego będą automatycznie się 

zapalały. Czas pracy opraw awaryjnych z baterią akumulatorów min. 1 godz. w funkcji 

auto-testu. Przyjęto następujące tryby pracy opraw: 

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; 

- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";  

Oprawy awaryjne zasilić z wydzielonych obwodów oświetleniowych.  

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL
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Oświetlenie awaryjne zapewnia natężenie światła nie mniejsze niż 2 lx w osi drogi 

ewakuacyjnej. Przy urządzeniach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym 

(tj. punkty pierwszej pomocy, urządzenia przeciwpożarowe, przyciski alarmowe) 

natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu min. 5lx. Na drodze ewakuacyjnej, 

50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a 

pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone 

w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Szczegółowe dane 

i wytyczne wg. schematów elektrycznych projektu.  

System sygnalizacji pożaru (SSP)  

Przewiduje się częściową ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej. 

Ochroną objęte zostaną poziome i pionowe drogi ewakuacyjne. Wszystkie objęte 

ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz 

ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz 

uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu, charakteryzujących się  wysoką skutecznością w 

wykrywaniu pożarów. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone 

w izolatory zwarć na wejściu i wyjściu. 

Funkcje realizowane przez system SSP:  

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez 

SSP: 

• sygnalizacja akustyczną stanów na centrali, 

• uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie, 

• wyjścia sterujące do kontroli dostępu, 

• wyjścia sterujące do trzymaczy drzwiowych, 

Instalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę 

mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi. 

Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożarowej powinien 

umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. 

Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne: 

o redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią, 
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o pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i 

rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej, 

o mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów, 

o mieć duży,  czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie 

pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfigurację i 

obsługę centrali, 

o mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń, 

o umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do 

sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem 

ppoż., 

o umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami 

bocznymi dla czujek konwencjonalnych, 

o umożliwiać blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na 

określony czas lub  

na stałe, 

o współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego, 

o posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwości centrali do 

potrzeb obiektu, 

o umożliwiać sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść 

przekaźnikowych 

z programowalną funkcją fail-safe, 

o umożliwiać kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść 

kontrolnych trójstanowych, 

o umożliwiać pracę w trybie rozproszonym, w którym centrala komunikuje się z 

węzłami, posiadającymi moduły funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli 

operatorskich, co umożliwi obniżenie kosztów instalacji i zwiększy elastyczność 

systemu, 

o umożliwiać logiczne grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, 

o umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjść sterujących 

jednocześnie, 
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o umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych 

sygnalizatorów tonowych lub głosowych, 

o umożliwiać przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki 

komputerowej łączących 

się z centralą przez port USB, 

o umożliwiać przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive, 

o umożliwiać podłączenie do 250 elementów adresowalnych na jednej linii 

dozorowej, 

o umożliwiać podłączenie do 396 linii dozorowych typu A lub B, 

o umożliwiać wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz 

przygotowanie odpowiedniego raportu, 

o umożliwiać podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu 

systemu w formie graficznej na ekranie monitora, 

o umożliwiać wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych 

konwencjonalnych bezpośrednio 

z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe, by zmniejszyć koszt 

związany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i 

automatyki pożarowej, 

o umożliwiać podłączenie centrali sterującej oddymianiem bezpośrednio przez 

linię dozorową, jako element adresowalny, dając możliwość kontrolowania 

stanu urządzeń przeciwpożarowych oraz wysterowania tych urządzeń w reakcji 

na sygnały z CSP, 

o możliwość weryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla 

nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejność zainstalowania, 

o umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu bezpośrednio na liniach 

dozorowych centrali, 

o umożliwiać zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako 

dokumenty tekstowe. 

Założenia do scenariusza pożarowego: 

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku 

zadziałania jednej z czujek pożarowych.  
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ALARM I STOPNIA: 

o Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce 

wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez 

wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na 

zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe 

lub fałszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako 

fałszywy, alarm 

w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu 

należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie przycisku 

ROP. 

ALARM II STOPNIA: 

 Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku: 

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej, 

o wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP, 

o zadziałania dwóch lub więcej detektorów, 

o przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od 

innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym, np. od 

central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem 

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem 

alarmowania w strefie. 

Lokalizacja centrali:  

Montaż centrali przewidziano w pomieszczeniu sekretariatu na parterze. W miejscu obsługi 

systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali. W projektowanej instalacji 

sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie 2 linii dozorowych typu A / B 

centrali, na których zainstalowane będą adresowalne czujki, ręczne ostrzegacze 

pożarowe, liniowe moduły kontrolno-sterujące przeznaczone do uruchamiania, 

sterowania urządzeniami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz do monitorowania 

urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu.  

Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach: 

o optycznych czujkach dymu  

o adresowalnych, ręcznych ostrzegaczach pożarowych, 
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o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych, 

o adresowalnych modułach wejść / wyjść. 

Zasilanie systemu: 

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego 

wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych 

innych urządzeń.  Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie 

wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemności 65 Ah.  

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić 

utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta 

musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 

min. Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane służbie serwisowej przez 

nadzór nad instalacją, a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie 

naprawy w czasie krótszym niż 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów 

zasilania rezerwowego może być zmniejszona do wartości odpowiadającej 

zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten można dalej skrócić aż do 

4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby 

serwisowe i awaryjny zespół prądotwórczy lub zapasowa bateria rezerwowa. Po 

obliczeniu minimalnej pojemności baterii zasilania rezerwowego należy sprawdzić, 

czy urządzenie ładujące gwarantuje ponowne naładowanie baterii rozładowanej do 

jej końcowego napięcia rozładowania do co najmniej 80% jej pojemności 

znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do jej pojemności znamionowej w ciągu 

następnych 48 godzin. Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników 

energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru. 

Instalacje: 

Linie dozorowe należy wykonać  telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji 

PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do 

zastosowań w systemach przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub 

ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji 

przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odporności 

ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterującymi o czasie 

opóźnienia powyżej 1 min).  
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Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) 

należy wykonać np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym 

do instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o 

klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty. 

Montaż urządzeń i instalacji: 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora. 

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad: 

o czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach 

oznaczonych w dokumentacji projektowej, 

o  odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od 

przeszkód, ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw 

oświetleniowych, 

o czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED 

sygnalizująca zadziałanie, 

o w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod 

stropem kanały wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, 

odległość instalowania czujek 

od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

o odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów 

wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji, 

o sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do 

pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki, 

o czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i 

opary żrące oraz zapylenie, 

o dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej 

możliwej odległości 

od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne, 

o w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej 

czujki w stosunku 
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do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć 

ogólną zasadę, 

by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego 

pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m dla 

czujek dymu, 5 m dla czujek ciepła, 

o dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii 

dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej, 

o ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 

1,2 m do 1,6 m 

od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz 

możliwa była ich obsługa techniczna, 

o przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli 

innych instalacji, 

w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów 

kablowych, 

których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni, 

o łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na 

zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach 

instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach 

instalacyjnych, lub za pomocą certyfikowanych przepustów 

przeciwpożarowych, 

o ekran przewodów musi być połączony między sobą w poszczególnych 

punktach montażowych 

(np. w gniazdach, w specjalnym złączu). Przed instalacją czujek pożarowych 

należy sprawdzić ciągłość żył i ekranu oraz oporność i pojemność kabli linii 

dozorowej, które nie mogą przekroczyć wartości właściwych dla systemu, 

o przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w bruzdach 

wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

o przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe 

rozplanowanie tras kablowych innych instalacji, 
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o wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności 

ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH. 

Opis dobranych urządzeń:  

Centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona jest do : 

o wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji 

od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

o koordynowania pracy wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmowania 

decyzji o zainicjowaniu alarmu pożarowego, 

o wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o 

przekazaniu informacji 

do centrum monitorowania lub systemu nadzoru, 

o ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub 

rozległych np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, 

„inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń 

automatyki pożarowej. 

Została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze 

rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, 

umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w 

zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczone w różnych punktach chronionego 

obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odległości pomiędzy węzłami centrali 

mogą wynosić do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrów 

w przypadku stosowania światłowodu jednomodowego. Wszystkie moduły, w obrębie 

pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą, połączone są wspólną, podwójną 

(redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną. 

Centrala składa się z: 

o paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10”, 

o modułów funkcjonalnych: 

➢ linii dozorowych, 

➢ kontrolno-sterujących, 

➢ wyjść przekaźnikowych, 
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➢ wyjść potencjałowych, 

➢ wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych, 

➢ wejść kontrolnych, 

➢ zasilania,  

➢ drukarki, 

➢ transmisji. 

Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych 

wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie. Połączone mechanicznie 

obudowy tworzą węzeł centrali. Każdy węzeł musi być wyposażony w przynajmniej 

jeden moduł zasilacza. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym 

zamontowany jest główny panel o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może 

być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzy tzw. węzły 

wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali. Komunikacja 

pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego lub 

zdublowanej pary światłowodów. W każdym węźle centrali (oprócz zasilacza) mogą 

znajdować się moduły funkcjonalne realizujące podłączenie linii dozorowych, lub do 

bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej. W każdym 

węźle wyniesionym może znajdować się panel sterujący pełniący funkcję 

dodatkowego terminala obsługowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku 

awarii węzła Master. 

Optyczna czujka dymu, przeznaczona jest do do wykrywania widzialnego dymu, 

towarzyszącego powstawaniu większości pożarów, umożliwia wykrycie pożaru w jego 

początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed 

wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. 

Charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację 

pary wodnej, ma dużą czułość na dym widzialny. Czujka wyposażona jest w 

wewnętrzny izolator zwarć. 

Adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony jest do pracy wewnątrz 

pomieszczeń, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali 

sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Poziom emitowanego 

dźwięku nie zmienia się w zależności od sposobu jego zasilania. Jest elementem 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL


24 

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
           

Pracownia projektowo-konstrukcyjna
 

ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa
 

 

 
CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. 

Siedziba: ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa 

Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, 05-092 Łomianki Dolne 

NIP: 522-299-91-94 Regon : 146297857 

 Tel: (+48 22) 490 42 10  

Fax: (+48 22) 244 24 9 

INTERNET: WWW.CRB.COM.PL 

E mail : OFERTA@CRB.COM.PL 
 

programowalnym. Za pomocą kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania 

możliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagań 

konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-

06. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Instalowany jest w gnieździe G-

40S. Temperatura pracy – 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnętrznego 

zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecności jednocześnie dwóch napięć 

zasilania: 

o z linii dozorowej, 

o z baterii lub zewnętrznego zasilacza. 

Odbiór prac 

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać: 

o dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z 

naniesionymi  

i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa, 

o ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na 

zastosowane urządzenia 

lub certyfikaty, 

o protokoły z pomiarów, 

oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu. 

Uruchamiający powinien sprawdzić czy: 

o sposób wykonania instalacji jest zadawalający, 

o metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją, 

o wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne, 

o informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania 

zawarte w dokumentacji, 

o wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe, 

o wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

projekcie. 

Zalecenia dla użytkownika: 
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W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji 

pożarowej należy umieścić: 

o instrukcję obsługi centrali, 

o instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub 

uszkodzenia, 

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń, 

o książkę przeglądów okresowych, 

o wykaz osób powiadamianych. 

Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie 

szkolenie osób zajmujących się systemem SAP. 

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i 

instalacji, wymóg taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-

14:2006. 

Rozmieszczenie urządzeń pokazane zostało na rysunku E01-E04. Klasy przewodów 

wg dyrektywy CPR. 

Konserwacja i utrzymanie systemu: 

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono 

warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy 

zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.  

Obsługa codzienna: 

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 

o czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde 

odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we 

właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację, 

o czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto 

odpowiednie działania, 

o czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została 

przywrócona do stanu dozorowania. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

Obsługa miesięczna: 
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Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby: 

o zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające, 

o przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu 

prądotwórczego oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – 

uzupełniono, 

o przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika 

został odnotowany. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

Obsługa kwartalna: 

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien 

zapewnić, aby specjalista: 

o sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby 

doprowadzić 

do prawidłowej pracy instalacji, 

o spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza 

pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji 

pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm 

akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i 

pomocnicze, 

o sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej 

funkcjonuje prawidłowo, 

o w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej 

lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, 

o przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, 

dostawcę lub producenta, 

o dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub 

w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli 

tak – dokonał oględzin. 
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Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

Obsługa roczna: 

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby 

specjalista: 

o przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

o sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami 

producenta (chociaż każda czujka powinna być sprawdzana przynajmniej raz 

w roku. Dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy 

przeprowadzaniu kontroli raz na kwartał), 

o sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich 

funkcji pomocniczych, 

o sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, 

nieuszkodzone 

i odpowiednio zabezpieczone, 

o dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w 

jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. 

Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana 

wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie 

ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

o sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

Dokumentacja: 

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za 

przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z 

potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji 

zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona osoba 

odpowiedzialna. 

Rozmieszczenie urządzeń pokazane zostało na rysunku E01-E04. 
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Detekcja gazu  

W pomieszczeniu kuchni projektuje się instalacje detekcji gazu (metanu) składającą 

się z następujących elementów: 

- moduł alarmowy z podtrzymaniem zasilania współpracujący z jednym detektorem; 

- detektor metanu; 

- sygnalizator akustyczno-optyczny; 

Moduł alarmowy należy zasilić z rozdzielni R14 przewodem N2XH-J 3x1,5mm2.  

Rozmieszczenie urządzeń pokazane zostało na rysunku E09.  

Elektrotrzymacze: 

Drzwi pomiędzy korytarzem a klatką schodową wyposażone zostaną w 

elektrotrzymacze podłączone do systemu SSP. Elektrotrzymacze sterowane będą za 

pomocą dwóch centrali zamknięć przeciwpożarowych. Centrale zasilić z tablic R11 

oraz R7 przewodem N2XH-J 3x2,5mm2, natomiast połączenie pomiędzy centralą a 

elektrotrzymaczami wykonać przewodem N2XH-J 2x1,5mm2.  

Dane techniczne centrali: 

Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz / 15 VA; 

Wyjście: 24 V DC / 0,4 A; 

Zestyk łącznika: bezpotencjałowy zestyk przełączny; 

Zestyki alarmu: 230 V AC / 3 A; 

Stopień ochrony: IP 50  

Zakres temperatur: -5 °C ... +40 °C  

Obudowa: Poliwęglan  

Kolor: Jasnoszary (RAL ~7035)  

S x W x G: 172 x 151 x 95 mm  

Waga: 1,00 kg 

Rozmieszczenie urządzeń pokazane zostało na rysunku E02-E03.  

Przejścia przez strefy pożarowe 

 Przejścia kabli przez ściany i stropy stanowiące przegrody pożarowe należy 

zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej odporności 

ogniowej ściany lub stropu przez który przechodzi instalacja. Do zabezpieczeń 
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przepustów używać wyłącznie atestowanych wyrobów. materiałami o odporności 

pożarowej równej odporności pożarowej przegród.  

Rozdzielnie główną należy wydzielić pożarowo. Szczegóły wg branży 

architektonicznej.  

9. Ochrona przeciwpożarowa 

Jako ochronę ppoż. zastosowano: 

-izolacja przyjętych przewodów elektrycznych – 0,75kV, kabli – 1kV, 

-w przypadku powstania zwarć w instalacji elektrycznej – szybkie wyłączenie, 

-oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 

10. Pomiary 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonawca zobowiązany jest wykonać 

następujące pomiary: 

-ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały, 

-rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 

-skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

-sprawdzenia biegunowości, 

-wytrzymałości elektrycznej, 

-działania, 

-skutków działania ciepła, 

-spadku napięcia, 

-równomierności obciążenia faz, 

-parametrów i poziomów oświetlenia. 

Wyniki pomiarów przekazać Inwestorowi w formie protokołu pomiarowego 

11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zapoznać się z 

projektem budowlanym, treścią uzgodnień branżowych oraz obowiązującymi 

normami, przepisami. Powinien przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Kierownik 

budowy a także jego podlegli pracownicy powinni zapoznać się z zasadami 
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bezpiecznej pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 IX 1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie dotyczącym 

prowadzonej budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

instruktażu stanowiskowego podległym mu pracownikom. Kierownik budowy oraz 

podlegli mu pracownicy zobowiązani są do używania jedynie materiałów i narzędzi 

posiadających certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu. W czasie prowadzenia robót 

należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

Kolejność wykonywania robót: 

-ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej, 

-ułożenie przewodów ognioodpornych instalacji urządzeń ppoż., 

-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

-instalacja SSP, 

-instalacja detekcji gazu 

-rozbudowa rozdzielni, 

-próby i pomiary instalacji elektrycznych, 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym: 

-brak sprzętu ppoż. niezbędnego na terenie zaplecza – bazy budowy określonego 

przez odpowiednie przepisy 

-niezgodne z przepisami składowanie materiałów łatwopalnych i niezabezpieczenie ich 

przed dostępem osób trzecich. 

Zagrożenia związane z BHP: 

-praca w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem, 

-niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy, 

-niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów, 

-nieprawidłowy ruch środków transportu w trakcie budowy. 

PROJEKTOWAŁ: 

 

SPRAWDZIŁ 

mailto:OFERTA@CRB.COM.PL

