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1. WPROWADZENIE 

 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej 

[SSP] Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. 

W obiekcie obecnie funkcjonują dwie centrale sygnalizacji pożarowej firmy Polon Alfa: CSP 35A (linie 

dozorowe 2, 3, 4, 6) oraz IGNIS 1080 (linie dozorowe 1 i 5) pracujące w sposób niezależny. Centrale 

zlokalizowane są w pomieszczeniu biurowym w budynku administracyjnym położonym w pobliżu budynku 

Muzeum. Przewody linii dozorowych miedzy budynkami ułożone są w ziemi w rurze osłonowej PCV. 

Poza urządzeniami transmisji alarmu, w obiekcie nie ma urządzeń sygnalizacyjnych ani wykonawczych. 

 

Projekt wykonawczy obejmuje uzupełnienie instalacji kablowej linii dozorowych oraz wykonanie linii 

sygnalizacyjnej, demontaż i utylizację jonizacyjnych czujek dymu (DIO 31-A2), optycznych czujek dymu (DOR-

35) na liniach 2, 3, 4 oraz ręcznych przycisków pożarowych ROP (ROP-35AT) na linii 6, montaż nowych 

optycznych uniwersalnych czujek dymu DUR-40, montaż nowych ręcznych przycisków pożarowych ROP-63, 

montaż sygnalizatorów akustyczno-optycznych SA-K7 oraz podłączenie wszystkich linii dozorowych do centrali 

IGNIS 1080. 

Wszelkie prace prowadzić w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- Umowa nr 7/11 zawarta pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą, 

- Dokumentacja powykonawcza systemu alarmu przeciwpożarowego z 12.10.1996r. 

- Wizja lokalna w obiekcie 17.05.2011r. 

- Analiza stanu istniejącego w budynku Muzeum, systemu sygnalizacji pożaru pod względem zgodności  

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, ze stycznia 2011r. 

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

- Obowiązujące akta prawne dotyczące zabezp. p.poż obiektów budowlanych. 

 

3. ZAKRES OCHRONY 

 

Zakres ochrony całkowity. Systemem sygnalizacji pożarowej objęto wszystkie przestrzenie i pomieszczenia 

Muzeum wymagające ochrony. 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14 dla pomieszczeń o wysokości do 6m maksymalny 

promień działania punktowej czujki dymu wynosi 7,5m, a dla czujki ciepła wynosi 5m. 

Ręczne sygnalizatory pożarowe zastosowano w miejscach określonych wytycznymi jako bezpośredniego 

działania. 
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4. OPIS SYSTEMU 

 

4.1. Centrala sygnalizacji pożarowej 

 

W obiekcie będzie funkcjonowała mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej typu 1080 produkcji 

Polon-Alfa. Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 jest przeznaczona do wykrywania  

i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych 

ostrzegaczy pożarowych. Umożliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie 

sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona 

w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu 

wczesnego ostrzegania o pożarze. Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania małych i średnich obiektów np. 

magazynów, sklepów, biur itp. Na liniach dozorowych centrali mogą pracować: 

a/ czujki pożarowe szeregu 40: 

- jonizacyjne dymu DIO, 

- optyczne dymu DOR, 

- optyczne dymu DUR, 

- nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP, 

- płomienia (ultrafiolet) PUO, 

- iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta), 

- liniowe dymu DOP, 

b/ ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe: 

- wnętrzowe ROP-63, 

- zewnętrzne ROP-63H. 

 

Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu biurowym w budynku administracyjnym. 

 

Dane techniczno funkcjonalne – karta katalogowa. 

 

 

4.2. Czujki 

Na obiekcie zastosowano punktowe czujki dymu o przydatności TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka z gniazdem 

przeznaczona jest do pracy w liniach dozorowych konwencjonalnych.  

Czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem procesu 

spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia 

wnętrz takich jak: drewno, tworzywa sztuczne, chemikalia, tkaniny itp. 

Czujka ciepła reaguje na szybki wzrost temperatury w pewnym przedziale czasu oraz na przekroczenie 

temperatury o określonej wartości progowej. 
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Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-40 

Przeznaczenie 

Optyczna czujka dymu DUR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego  

w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo 

przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. 

Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje 

dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian 

środowiskowych, cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary 

wodnej.  

Zasada działania 

Czujka DUR-40 jest czujką typu rozproszeniowego. Działa ona na 

zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu 

w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. 

Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - 

fotodioda, nie odbiera promieniowania emitowanego przez nadajnik - 

diodę elektroluminescencyjną dopóty, dopóki do komory nie wnikną 

cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie, kierując je na odbiornik. 

Czujka DUR-40 ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, 

utrzymujący stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory 

pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu samoregulacji może wysłać do centrali sygnał alarmu. Stwarza 

to konieczność okresowego oczyszczenia układu optycznego czujki. Czujka ma wymienną komorę optyczną, 

którą w takim przypadku można oczyścić lub zastąpić nową. 

Dodatkową sygnalizację optyczną czujek, w przypadku, gdy są zainstalowane w trudno dostępnym miejscu, 

można uzyskać przez dołączenie do nich wskaźników zadziałania WZ-31.  

Czujki DUR-40 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7. Współpracują z gniazdem G-40. 

 

Dane techniczne 

Napięcie pracy   12 - 28 V  

Maksymalny prąd dozorowania   60 mA  

Prąd alarmowania   20 mA  

Wykrywane pożary testowe:   TF1 do TF5 oraz TF8  

Zakres temperatur pracy   -25 °C - +55 °C  

Wilgotność względna   do 95 % przy 40 °C  

Wymiary czujki (z gniazdem)   Ø115 x 54 mm  

Masa   0,15 kg  

 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora, czujki w salach ekspozycyjnych, montowane na drewnianym suficie, powinny 

być w kolorze brązowym takim samym, jak kolorystyka belek i zabudowy stropów. Podczas zamawiania czujek 

należy podać kolor z palety RAL. 
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Nadmiarowo- różniczkowa czujka ciepła  TUP-40 

 

Przeznaczenie 

Czujka ciepła TUP-40 jest przeznaczona do wykrywania                                 

i sygnalizowania zagrożenia pożarowego lub pożaru w pomieszczeniach 

zamkniętych, w których w pierwszej fazie pożaru można spodziewać się 

przyrostu temperatury, względnie gdy z innych przyczyn temperatura               

w pomieszczeniu wzrośnie do wartości stanowiącej zagrożenie pożarowe.  

Przewidziana  jest  do  współpracy  z  centralami  konwencjonalnymi  lub  

w  liniach  bocznych  central adresowalnych, produkowanych przez 

„POLON-ALFA” Zakład Urządzeń Dozymetrycznych sp. z o.o lub innych 

producentów, mających zgodę producenta na współpracę tych czujek z ich 

centralami. Czujka ciepła TUP-40 jest klasy A1R i przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur od – 25 °C 

do 50 °C.  

Czujka spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN 54-5:2003. 

 

Dane techniczne 

 
Napięcie dozorowania   12 V ÷ 28 V  

Prąd dozorowania   < 40 µA  

Prąd alarmowania   20 mA  

Dolna graniczna temperatura pracy    - 25 °C  

Dopuszczalna wilgotność względna   ≤ 95 %  przy 40 °C  

Klasy czujki (wg PN-EN 54-5:2003)   A1R  

Statyczna temperatura zadziałania    od 54 °C do 65 °C  

Typowa temperatura użytkowania   25 °C  

Masa (bez gniazda)   0,2 kg  

Wymiary  bez gniazda   Ø 115 x 43 mm  

Wymiary z gniazdem G-40   Ø 115 x 54 mm  

Maksymalna wysokość instalowania 7,5 m 

Maksymalna powierzchnia dozorowania 30m 

Kolor czujki   biały 

 

Nadmiarowo-różniczkową czujkę ciepła TUP-40 należy zainstalować w pomieszczeniu warsztatu, ze względu 

na wykonywane tam prace. Istniejącą optyczną czujkę dymu należy przenieść i zainstalować w przedsionku WC 

zgodnie z rys. 2. 
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4.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe 

 
ROP - 63 

 
Przeznaczenie 

Ręczne  ostrzegacze  pożarowe  ROP-63  i  ROP-63H  przeznaczone  są  do  

pracy  w  konwencjonalnych liniach   dozorowych   do   przekazywania   

informacji   o   zauważonym   pożarze   poprzez   ręczne uruchomienie.  

Ostrzegacz  ROP-63  w  wykonaniu  standardowym  przewidziany  jest  do  

instalowania  wewnątrz obiektów. Ostrzegacz  ROP-63H  o  podwyższonej  

szczelności  przewidziany  jest  do  instalowania  na  zewnątrz obiektów. Obie 

wersje są przystosowane do montażu natynkowego  i wtynkowego - 

podstawową w sprzedaży jest  wersja  wtynkowa. Ramka  maskująca  RM-60-R  

do  montażu  natynkowego  nie  wchodzi w  skład ostrzegacza i należy ją 

zamawiać osobno. 

 
Opis działania 

Uruchomienie  ostrzegacza  –  wprowadzenie  w  stan  alarmowania  następuje  poprzez  uderzenie w szybkę 

(spowoduje to jej odchylenie) a następnie przez wciśnięcie przycisku. Zmienia  się  skokowo  kolor  strzałek  

w polu  obsługi  ostrzegacza  z  czarnych  na  żółte,  informacja o wciśnięciu przycisku przekazana zostaje do 

centrali sygnalizacji pożarowej.  

W  celu  skasowania  stanu  alarmowania  ostrzegacza  należy  przycisnąć  szybkę  do  korpusu  jak  na  

rysunku  3  i  od  dołu  wsunąć  klucz  (T  końcówką)  aż  do  skokowej  zmiany  koloru  strzałek  na  czarny.   

Po wyjęciu klucza szybka zostanie zablokowana w normalnej pozycji dozorowania. 

Uwaga: Jeżeli  szybka  zamiast  uderzenia  zostanie  odciągnięta  (niezgodnie  z  instrukcją  umieszczoną  na 

ostrzegaczu)  i  nie  zostanie  wciśnięty  przycisk  (ostrzegacz  nie  zostanie  wprowadzony  w  stan  alarmowania),  

należy  szybkę  docisnąć  do  pola  obsługi  i  wsuwając  kluczyk  od  dołu  do  oporu spowodować jej 

zablokowanie. 
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4.4. Sygnalizatory akustyczno-optyczne 

 
Sygnalizator akustyczny SA-K7 

 
Przeznaczenie 

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacją 

optyczną lampą z zespołem diod LED w wewnętrznych systemach sygnalizacji 

pożaru. Sygnalizator SA-K7 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

 

Dane techniczne 

Napięcie zasilania  16 - 32,5VDC 

Pobór prądu w stanie spoczynku 0mA 

Pobór prądu w stanie działania <65mA 

Natężenie dźwięku z odległości 1m >100dB 

Szczelność obudowy IP 21C 

Wymiary Ø 115 x 76 mm 

 

Opis konstrukcji 

Sygnalizator składa się z dwóch części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie 

wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny 

umożliwiające wybranie rodzaju dźwięku. Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów 

akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Poprzez zastosowanie 

wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1 istnieje możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego i pozostawienia 

samego sygnału optycznego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany 

przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-1A. 

 

Puszka PIP-1A 

Puszka instalacyjna PIP-1A przeznaczona jest do podłączenia 

sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów 

innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego 

(DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości 

linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do 

wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza 

strefą pożaru. 
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4.5. Sygnalizacja alarmów 

Sygnalizacja alarmów występować będzie w CSP w postaci modulowanego sygnału akustycznego, migającego 

wskaźnika z napisem „POŻAR” oraz świecącego przynajmniej jednego wskaźnika optycznego strefowego 

(STREFA 1…8). Pierwsza alarmująca strefa wyróżniona jest przerywanym świeceniem wskaźnika strefowego 

oraz informacją na wyświetlaczu. 

Alarmy w obiekcie ustawić dwustopniowo. W chwili wystąpienia alarmu z czujki obsługa włącza 

„Potwierdzenie” i sprawdza stan zagrożenia i w zależności od sytuacji kasuje lub uaktywnia alarm. Maksymalny 

czas zwłoki 10 minut. 

 

CZASY OPÓŹNIEŃ ALARMOWANIA 

- Czas T1 = 30 sekund 

- Czas T2 = 2,5 minuty 

 

Alarm pożarowy sygnalizowany będzie poprzez: 

- sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzne usytuowane w zamku, 

- sygnalizator akustyczny (istniejący) usytuowany na korytarzu w budynku administracyjnym, 

- sygnalizator akustyczny w centrali z sygnalizacją optyczną strefy w alarmie. 

 

UWAGA: przyłącza sygnalizatorów muszą być poprzedzone puszką instalacyjną PIP-1A montowaną pod 

sygnalizatorem. 

 

 

5. LINIE DOZOROWE 

 

Czujki podłączone będą do istniejących linii dozorowych konwencjonalnych. 

Na rysunkach przedstawiono opis elementu liniowego w postaci nr linii/numer elementu. 

Na obiekcie przyjęto następujące strefy dozorowe: 

1. strefa 1 - PODZIEMIE, 

2. strefa 2 – PARTER WYSOKI, 

3. strefa 3 – PIĘTRO I, 

4. strefa 4 – PIĘTRO II, 

5. strefa 5 - PODASZE, 

6. strefa 6 – ROP-y ZAMEK, 

7. strefa 7 – ROP Administracja. 
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6. KONFIGURACJA STREF 

 

Strefy automatycznych ostrzegaczy pożarowych zaprogramować jako alarmowanie dwustopniowe. 

Zadziałanie ostrzegacza pożarowego wywołuje alarm I stopnia, który sygnalizowany jest akustycznie i optycznie 

przez czas T1 (pkt. 4.5) przeznaczony na ewentualne zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie 

alarmu w czasie T1 oraz rozpoznanie zagrożenia w czasie T2. W przypadku zagrożenia pożarem obsługa 

uruchamia najbliższy ROP lub po upłynięciu czasu T2 automatycznie zostaje włączony alarm II stopnia. 

 

Alarmowanie dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest traktowane oddzielnie i centrala sygnalizuje od razu 

alarm II stopnia – brak opóźnienia. 

 

Konfiguracja wariantów alarmowania przyjęto: 

- w czasie, gdy budynek Muzeum jest  otwarty oraz pracownicy mogą potwierdzić brak zagrożenia pożarem, 

centrala powinna pracować w trybie OBSŁUGA OBECNA, 

- w czasie, gdy budynek Muzeum jest zamknięty, a pracownicy nie mogą potwierdzić braku zagrożenia pożarem, 

centrala powinna pracować w trybie OBSŁUGA NIEOBECNA – wówczas opóźnienie transmisji alarmu 

pożarowego jest zerowane. 

 

 

7. INSTALACJA KABLOWA 

 

Zgodnie z życzeniem Inwestora modernizację istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej, należy wykonać 

przy wykorzystaniu istniejącego okablowania. Tam, gdzie to oznaczono na rysunkach należy dodać nową 

instalację. Projektowaną instalację kablową linii dozorowych systemu należy wykonać atestowanym przewodem 

YnTKSYekw 1x2x0,8. Przewody poprowadzić w karbowanych rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.  

W przypadku prowadzenia nowej instalacji po drewnianym suficie, należy ją wykonać nawierzchniowo, mocując 

sam przewód uchwytami do sufitu, w miarę możliwości w szczelinach, tak aby przewód był niewidoczny.  

Wszelkie połączenia przewodów należy wykonać w urządzeniach wchodzących w skład systemu.  

W przypadku łączenia istniejących przewodów z nowymi przewodami, należy to wykonać w puszkach 

łączeniowych. 

Instalację do sygnalizatorów akustyczno-optycznych wykonać przewodem ognioodpornym HDGs 2x1,5 

prowadzonym pod tynkiem, mocując co 30cm uchwytami typu UDF 8, przykręcanych do śrub rozporowych 

SRO M6x30. 

Łączenie linii sygnalizacyjnej wykonać w puszkach PIP-1A montowanych do śrub rozporowych SRO M6x30. 

Między centrala IGNIS 1080 i Zamkiem, w istniejącej kanalizacji kablowej, należy ułożyć przewód 

YKSLYekw 2x1,5mm2. W Zamku w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wejście kanalizacji kablowej należy 

połączyć przewód YKSLYekw 2x1,5mm2 z przewodem HDGs 2x1,5 mm2 w puszcze PIP-1A. 
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8. ZASILANIE SYSTEMU 

 

8.1. Zasilanie podstawowe 

Centrala zasilana jest w energię elektryczną 230V/50Hz (zasilanie podstawowe) z wydzielonej linii  

z najbliższej rozdzielni. 

 

8.2. Zasilanie awaryjne 

Centrala alarmowa wyposażona jest w zasilacz buforowy do współpracy z baterią akumulatorów 

bezobsługowych 2 x 6,5Ah/12V stanowiących rezerwowe źródło zasilania i zapewniających pracę systemu przy 

zaniku zasilania podstawowego. Na podstawie danych producenta centrali, pojemność ta pozwala na 72 godzinną 

pracę przy braku zasilania podstawowego. 

 

8.3. Zasilacz do sygnalizatorów akustyczno-optycznych 

 Ponieważ linia sygnałowa centrali IGNIS 1080 ma obciążalność prądową 0,14A, a zaprojektowane 

sygnalizatory akustyczno-optyczne pobierają 0,065A x 11 = 0,715A, konieczne jest zastosowanie dodatkowego 

zasilacza i sterowanie sygnalizatorów akustyczno-optycznych zgodnie z rysunkiem 8. Należy zastosować 

atestowany zasilacz typu ZSP135-DR-2A-1 wyposażony w baterię akumulatorów 2 x 7Ah/12V. 

 

Zasilacz buforowy    ZSP135-DR-2A-1  

L.p. Nazwa urządzenia Typ / Rodzaj Ilość 
Pobór 

prądu jedn. 
dozór [mA] 

Razem 
pobór prądu 

dozór      
[mA] 

Pobór 
prądu jedn. 
alarm [mA] 

Razem 
pobór prądu 

alarm      
[mA] 

1 Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 11 0,00 0,00 65,00 715,00 
2 Potrzeby własne zasilacza ZSP135-DR-2A-1 1 35,00 35,00 0,00 0,00 

I RAZEM prąd pobierany w dozorze:  Id =   35,00     

II RAZEM prąd pobierany w alarmie:  Ia =       715,00 

                

  Zasilanie rezerwowe dla:        

  czas pracy w dozorze td =  72 [h]      

  czas pracy w alarmie ta =  0,25 [h]      

          

  Q =1,25* (Id * td + Ia * ta)  = 3,37 [Ah] !     

  Zastosowany akumulator: 7,00 [Ah]      
                

 

 

9. ŁĄCZNOŚĆ ze STRAŻĄ POŻARNĄ 

System sygnalizacji pożaru jest podłączony do istniejącego urządzenia powiadamiania o pożarze do Straży 

Pożarnej z przekazywaniem następujących informacji dotyczących pracy instalacji sygnalizacji pożaru: 

• alarm pożarowy 

• uszkodzenia ogólne 
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10. WYKAZ URZĄDZEŃ 

 

L.p. Nazwa artykułu Typ / Rodzaj 
Ilość 
[szt.] 

1 Optyczna uniwersalna czujka dymu (biała) DUR-40 21 

2 Optyczna uniwersalna czujka dymu (brązowa) DUR-40 18 

3 Nadmiarowo- różniczkowa czujka ciepła TUP-40 1 

4 Gniazdo czujki (białe) G-40 22 

5 Gniazdo czujki (brązowe) G-40 18 

6 Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP wewnętrzny ROP-63 7 

7 Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny SA-K7 11 

8 Puszka instalacyjna PIP-1A 13 

9 Wskaźnik zadziałania WZ-31 10 

10 Zasilacz buforowy ZSP135-DR-2A-1 1 

11 Akumulator 7Ah / 12V 2 
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11. ZALECENIA dla UŻYTKOWNIKA 

 

a. Montaż instalacji powinien być wykonany przez instalatorów o udokumentowanym doświadczeniu. 

b. W pomieszczeniu w którym zainstalowana będzie centralka umieścić należy: 

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego 

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru 

- wskazówki jak należy postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez centralę 

- protokół, do którego należy wpisywać:  

- regularne kontrole instalacji i urządzeń 

- dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji oraz zmiany w programowaniu centralki  

- wszystkie alarmy z podaniem: przyczyny, daty i godziny ich wywołania 

c. Użytkownik dopilnuje przeszkolenia osób, które obsługiwać będą centralę. 

 

 

12. POSTĘPOWANIE Z URZĄDZENIAMI NIE NADAJĄCYMI SIĘ DO EKSPLOATACJI 

 

 W przypadku zakończenia użytkowania jonizacyjnych czujek dymu należy je przekazać 

producentowi lub jednostce organizacyjnej, uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, 

celem przekazania ich jako odpad promieniotwórczy do:   

 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

05-400 Świerk k/Otwocka 

  

 Czujki  powinny  być  natychmiast  po  ich  wymontowaniu  z  instalacji  włożone  do  torebek  

foliowych. Przechowywanie i transport czujek bez indywidualnego opakowania  w torebce z tworzywa  

sztucznego jest niedopuszczalne. 

 

Pozostałe urządzenia takie jak: centrala CSP 35A, optyczne czujki dymu szeregu 30, gniazda czujek, 

ręczne przyciski pożarowe, akumulatory, itp. należy utylizować, przekazując do odpowiednich firm. 

 

 

KATEGORYCZNIE  ZABRANIA  SIĘ  WYRZUCANIA  NIESPRAWNYCH  CZUJEK  NA  

ZŁOMOWISKA  LUB OGÓLNIE DOSTĘPNE SKŁADOWISKA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH. 
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13. UWAGI MONTAŻOWE 

 
- Instalacje techniczne automatycznego wykrywania pożaru powinny być wykonane przez firmę posiadającą 

udokumentowane doświadczenie w zakresie instalacji systemów ppoż. 

- System powinien podlegać stałej konserwacji. Zalecana raz na kwartał. Stała konserwacja systemu jest 

warunkiem niezawodnej i prawidłowej pracy systemu sygnalizacji pożaru. Konserwację wszystkich urządzeń 

należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producenta urządzeń. 

- Czujki w pomieszczeniach z belkami na suficie należy zamontować na belkach w sposób zapewniający ich 

prawidłową pracę, zgodnie z uwagami na rysunkach 3, 4, 5. 

- Ekran przewodu YKSLYekw 2x1,5mm2 należy uziemić na obu końcach. 

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji sygnalizacji alarmu pożaru muszą posiadać aktualne świadectwa 

zezwalające na ich stosowanie w kraju wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie. 

- Odległość czujek od opraw oświetleniowych, podciągów, belek itd. winna wynosić, co najmniej 0,5 m. 

Czujki należy montować poza zasięgiem strumienia powietrza wentylacji nawiewnej. Instalację na dłuższych 

odcinkach należy prowadzić w odległości 0,2 mm od instalacji elektrycznej, przy czym dopuszcza się 

miejscowe krzyżowanie obydwu instalacji. Sprawdzenie zainstalowanych czujek wykonać gazem testowym. 

Gniazda czujek tak instalować, aby wskaźniki zadziałania czujek w podstawach były skierowane w stronę 

wejścia do pomieszczeń lub drogi komunikacyjnej. Instalację należy wykonać według obowiązujących norm 

i przepisów. 

- Dla zabezpieczenia przed skutkami porażenia prądem elektrycznym centralkę należy zerować (przy 

przyjętym systemie ochrony przez zerowanie) lub uziemić (przy systemie - uziemienie). Dla urządzeń 

instalowanych poza centralką ze względu na wysokość występujących napięć (12, 30 V DC) dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej nie przewiduje się. 

- Schematy podłączeń i inne aspekty instalacyjne precyzują instrukcje fabryczne systemu IGNIS. 

 

 

14. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

Obowiązkiem Użytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawności. W tym celu dysponuje 

własne służby lub podpisuje umowę z firmą prowadzącą konserwację. 

Użytkownik powinien zadbać, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowała pracę systemu tzn. reagowała 

na wszelkie sygnały centrali, zapisywała je w Książce Eksploatacji oraz podjęła działania w celu przywrócenia 

instalacji do stanu gwarantującego właściwe nadzorowanie zabezpieczanego obiektu. 

Harmonogram konserwacji wg CEN/TS 54-14:2004 

a) Obsługa codzienna  

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone:  
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1) 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;  

2) czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;  

3) czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do stanu  

dozorowania.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.  

b) Obsługa miesięczna  

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby:  

− przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który powinien spełniać 

wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby - uzupełniono;  

1) zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające; 

2) przeprowadzono test wskaźników (według 12.11 normy EN 54-2:1997), a każdy fakt niesprawności 

jakiegoś wskaźnika został odnotowany. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. 

c) Obsługa kwartalna  

Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:  

1) sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej 

pracy instalacji;  

2) 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;  

UWAGA:  Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak 

np.: uwolnienie środka gaśniczego.  

3) sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;  

4) sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków 

drzwi;  

5) w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum 

stałej obserwacji; 

6) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta;  

7) dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które 

mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów 

akustycznych i - jeżeli tak - dokonał oględzin wg A.11.2.1 d) 5).  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. 

d) Obsługa roczna  

Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:  

1) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;  
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2) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;  

UWAGA 1: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych  

25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.  

3) sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;  

UWAGA 2: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak  

np. uwolnienie środka gaśniczego.  

4) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio 

zabezpieczone;  

5) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogły 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.  

6) sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. 



 
 
 

   17

 

15. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

- Wykaz rysunków: 

Nr Nazwa rysunku 

1 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – Schemat strukturalny 

2 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PODZIEMIE 

3 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PARTER WYSOKI 

4 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PIĘTRO I 

5 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PIĘTRO II 

6 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PODDASZE 

7 Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – PLAN SYTUACYJNY 

8 
Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – SCHEMAT PODŁĄCZENIA 
SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNO-OPTYCZNYCH 

9 
Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – SCHEMAT PODŁĄCZENIA GNIAZDA 
G-40 DO LINII DOZOROWEJ KONWENCJONALNEJ 

10 
Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej – SCHEMAT PODŁĄCZENIA PRZYCISKU  
ROP-63 DO LINII DOZOROWEJ KONWENCJONALNEJ 

 






















