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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

� Umowa Inwestora z wykonawcą   

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru pierwszego piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - 

Integracyjny Ośrodek Kultury, który obejmuje następujące elementy:  

- zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych, 

- dobór parametrów i rozmieszczenie: czujek,  

- zaprojektowanie tras kablowych, 

Dokumentacja obejmuje część opisową systemów wraz ze specyfikacją stosowanych 

materiałów, podkłady budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, numerację 

czujników. 

Projektuje się ochronę całkowitą obiektu. Zgodnie z dopuszczeniem PKN-CEN/TS 

54-14:2006 (rozdz. „A.5.3.8 Obszary niewymagające ochrony"} z ochrony wyłączono toalety 

i łazienki, których nie wyposażono w czujki automatyczne. Budynek w całości zabezpieczony 

będzie systemem sygnalizacji pożaru. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia, klatki 

schodowe nieużytkowe poddasza budynku oraz ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem toalety i 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia 

i przestrzenie nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze 

pożaru.  

 

1.3. Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wyposażenie budynku przyjmuje się, że 

głównymi zagrożeniami pożarowymi może być możliwość nieumyślnego zaprószenia ognia, 

zwarcie w instalacji elektrycznej, nieprawidłowe działanie lub użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Zakłada się, że zjawisko pożaru, będzie poprzedzone fazą charakteryzującą 

się wydzielaniem dymu. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu. 
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1.4. Materiały wyjściowe 

  W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2697), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., 

Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461, 

Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie 

ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 

września 2005 r.), 

� PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – część 2 – 

wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 

� PKN-CEN/TS 54-14:2006 – specyfikacja techniczna - Systemy sygnalizacji pożarowej 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji, 

� Informacje od producenta urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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2. System wykrywczy pożaru 

2.1. Ogólna charakterystyka systemu wykrywczego pożaru 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji 

pożaru firmy Bosch FPA5000 do potrzeb wynikających z przebudowy I piętra budynku wraz 

ze zmianą ich  sposobu użytkowania. 

2.2. System wykrywczy pożaru na obiekcie 

Centrala wykrywcza pożaru jest zlokalizowana w budynku Integracyjnego Ośrodka 

Kultury na parterze budynku w części korytarzowej przyległej do klatki K-2.  

Rozmieszczenie czujek, ROP-ów, sygnalizatorów oraz modułów we/wy pokazano na 

rysunku nr 1. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio 

z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza 

się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.  

 

Ilość elementów systemu po zmianach – w budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420    65  szt. 

czujka termiczna FAH‑ T 420                          1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                 66 szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI   17  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW     9  szt. 

sygnalizator SA-K7                   7  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S      6  szt. 

Ilość elementów systemu – w budynku mieszkalnym: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420   39  szt. 

czujka optyczno-termiczna FAP‑ OT 420        1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                40  szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI    4  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW    6  szt. 

sygnalizator SA-K7                  3  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S     2  szt. 

 

Przykład oznaczenia czujnika:  

A01 055 

Gdzie:   1 – oznacza numer pętli,   

055 – oznacza numer czujnika w pętli 
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2.3. Zasilanie urządzeń 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu zasilanie zaprojektowane jest 

z dwóch odrębnych źródeł energii:  

- sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V;50Hz, jeden obwód 

z zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – 10A. 

- zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów umożliwiająca 72 godzinną pracę centrali bez 

zasilania podstawowego oraz 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

Z uwagi, iż ilość elementów systemu po zmianach w układzie pierwszego piętra zmniejszy 

się o 8 szt. czujników optycznych nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

rezerwowego. 

2.4. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

• Zdemontować 5 szt. czujników optycznych wraz z podstawami w nowo 

zaprojektowanych łazienkach (dotyczy pomieszczeń nr 1.24,1.26, 1.28, 1.7,1.8) oraz 

połączyć przewody w puszce natynkowej. 

• Zdemontować istniejącą instalację w pomieszczeniach 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

i wykonać nową zgodnie z projektem.  

• Zainstalować nowe elementy wraz z instalacją w pom. 1.18 i 1.20 zgodnie 

z projektem. 

• Przeprogramować centralę pożarową 

Przy demontażu istniejącej instalacji w części korytarzowej oraz pokojach należy przewidzieć 

demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego ponowny montaż. 

Okablowanie linii dozorowych w części korytarzowej prowadzić w istniejących korytach 

metalowych, a odejścia do pokoi należy prowadzić podtynkowo. 

Instalacje systemu sygnalizacji pożaru zaprojektowano przewodami teletechnicznymi typu 

YnTKSYekw 1x2x1. 

3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora  

3.1. Montaż urządzeń  

Ściśle przestrzegać zaleceń DTR zastosowanych urządzeń. Przy montażu urządzeń 

należy przestrzegać miedzy innymi:  

- zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw 

oświetleniowych) - min. 0.5 m,  
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- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 

kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek 

od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m,  

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 

m.,  

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 

wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek 

nawiewnych wynosi 1,5m., 

- wokół czujek powinna być zachowana wolna przestrzeń o promieniu co najmniej 

0,5m w każdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.), 

- czujek termicznych oraz optyczno temperaturowych nie wolno montować 

bezpośrednio nad silnymi źródłami ciepła (kuchenki, palniki, grille), 

- czujek optycznych dymu nie montować w bezpośredniej bliskości źródeł 

produkujących aerozole dymopodobne (para z czajników), 

3.2. Montaż okablowania  

- instalację należy wykonać podtynkowo, 

- należy zachować przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych 

instalacji, 

- przed wykonaniem przebić, wierceniem otworów pod kołki rozporowe należy 

przetestować przyrządem wykrywającym obecność instalacji, 

- przejścia przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El odpowiadającej 

odporności ogniowej danej przegrody, 

- okablowanie pętli dozorowych należy wykonać przewodem uniepalnlonym typu 

YnTKSYekw 1x2x1, 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów. Przepusty 

instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 

l) tych elementów. montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego powinien nastąpić zgodnie z niniejszym projektem.  

Przed przystąpieniem do wykonania systemu sygnalizacji pożaru należy 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, a ewentualne uwagi zgłosić lub 

skonsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po 

uzgodnieniu z inwestorem muszą być akceptowane przez autora projektu. 
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4. Testy prawidłowego działania 

  

Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. 

W czasie testów systemu należy przeprowadzić:  

- ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  

- ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących,  

- ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia, próby układów 

sterujących i wykonawczych systemów,  

- ocenę działania zasilaczy i akumulatorów,  

- ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu 

z zaprojektowanym,  

- ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi,  

- pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. 

Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz 

z dokumentacją powykonawczą niniejszego systemu. 

5. Szkolenie obsługi 

  

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych 

urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Zaświadczenie, 

stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną należy dołączyć do akt 

osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę 

w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze 

szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 

pożarowej. 

6. Konserwacja systemu 

 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być 

regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny 

być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest 

użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem 

i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną instytucją kompetentną w zakresie 

dokonywania przeglądów, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób 

zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia i przywrócenia 
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prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzącej 

konserwację powinny być wyraźnie uwidocznione na centrali sygnalizacji pożarowej. Ważne 

jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne i obsługa techniczna nie spowodują alarmu 

fałszywego oraz niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, 

albo też te inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba że próba ma na celu również 

sprawdzenie tych urządzeń. Gdy instalacja sygnalizacji pożarowej będzie automatycznie 

uruchamiać drzwi pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby osoby 

znajdujące się w obiekcie zostały poinformowane o możliwych skutkach prób. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia 

przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego 

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania oraz że przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 

54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być 
wykonywane przez firmę posiadającą autoryzacje producenta systemu. 
 

7. Odbiór robót 

 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: 

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny 

z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa 

- dokumentację prawną montażu tj. dziennik budowy, protokoły pomiarów 

elektrycznych 

Odbiór techniczny instalacji SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 

eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: 

- przedstawiciel Zamawiającego 

- przedstawiciel Użytkownika 

- kierownik robót Wykonawcy 

- inspektor nadzoru inwestorskiego 
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- konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SSP. 

System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac  

odbiorczych nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

8. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 
1 ES070W - 6 zacisków śrubowych, sabotaż 

kontaktronowy, biała 

szt 5 

2 Kołki do płyt gipsowych szt 20 

3 Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm m 78 

4 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16 m 2,5 

5 Tynk gips ręczny Rotband kg 15,6 

6 Uchwyt do kabli kpl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uprawnienia projektowe 
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10. Wykaz rysunków 

 

Nr rysunku Opis 
Rys. 1 Rzut I piętra 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

� Umowa Inwestora z wykonawcą   

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru pierwszego piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - 

Integracyjny Ośrodek Kultury, który obejmuje następujące elementy:  

- zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych, 

- dobór parametrów i rozmieszczenie: czujek,  

- zaprojektowanie tras kablowych, 

Dokumentacja obejmuje część opisową systemów wraz ze specyfikacją stosowanych 

materiałów, podkłady budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, numerację 

czujników. 

Projektuje się ochronę całkowitą obiektu. Zgodnie z dopuszczeniem PKN-CEN/TS 

54-14:2006 (rozdz. „A.5.3.8 Obszary niewymagające ochrony"} z ochrony wyłączono toalety 

i łazienki, których nie wyposażono w czujki automatyczne. Budynek w całości zabezpieczony 

będzie systemem sygnalizacji pożaru. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia, klatki 

schodowe nieużytkowe poddasza budynku oraz ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem toalety i 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia 

i przestrzenie nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze 

pożaru.  

 

1.3. Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wyposażenie budynku przyjmuje się, że 

głównymi zagrożeniami pożarowymi może być możliwość nieumyślnego zaprószenia ognia, 

zwarcie w instalacji elektrycznej, nieprawidłowe działanie lub użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Zakłada się, że zjawisko pożaru, będzie poprzedzone fazą charakteryzującą 

się wydzielaniem dymu. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu. 
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1.4. Materiały wyjściowe 

  W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2697), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., 

Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461, 

Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie 

ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 

września 2005 r.), 

� PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – część 2 – 

wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 

� PKN-CEN/TS 54-14:2006 – specyfikacja techniczna - Systemy sygnalizacji pożarowej 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji, 

� Informacje od producenta urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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2. System wykrywczy pożaru 

2.1. Ogólna charakterystyka systemu wykrywczego pożaru 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji 

pożaru firmy Bosch FPA5000 do potrzeb wynikających z przebudowy I piętra budynku wraz 

ze zmianą ich  sposobu użytkowania. 

2.2. System wykrywczy pożaru na obiekcie 

Centrala wykrywcza pożaru jest zlokalizowana w budynku Integracyjnego Ośrodka 

Kultury na parterze budynku w części korytarzowej przyległej do klatki K-2.  

Rozmieszczenie czujek, ROP-ów, sygnalizatorów oraz modułów we/wy pokazano na 

rysunku nr 1. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio 

z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza 

się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.  

 

Ilość elementów systemu po zmianach – w budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420    65  szt. 

czujka termiczna FAH‑ T 420                          1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                 66 szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI   17  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW     9  szt. 

sygnalizator SA-K7                   7  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S      6  szt. 

Ilość elementów systemu – w budynku mieszkalnym: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420   39  szt. 

czujka optyczno-termiczna FAP‑ OT 420        1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                40  szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI    4  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW    6  szt. 

sygnalizator SA-K7                  3  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S     2  szt. 

 

Przykład oznaczenia czujnika:  

A01 055 

Gdzie:   1 – oznacza numer pętli,   

055 – oznacza numer czujnika w pętli 
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2.3. Zasilanie urządzeń 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu zasilanie zaprojektowane jest 

z dwóch odrębnych źródeł energii:  

- sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V;50Hz, jeden obwód 

z zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – 10A. 

- zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów umożliwiająca 72 godzinną pracę centrali bez 

zasilania podstawowego oraz 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

Z uwagi, iż ilość elementów systemu po zmianach w układzie pierwszego piętra zmniejszy 

się o 8 szt. czujników optycznych nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

rezerwowego. 

2.4. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

• Zdemontować 5 szt. czujników optycznych wraz z podstawami w nowo 

zaprojektowanych łazienkach (dotyczy pomieszczeń nr 1.24,1.26, 1.28, 1.7,1.8) oraz 

połączyć przewody w puszce natynkowej. 

• Zdemontować istniejącą instalację w pomieszczeniach 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

i wykonać nową zgodnie z projektem.  

• Zainstalować nowe elementy wraz z instalacją w pom. 1.18 i 1.20 zgodnie 

z projektem. 

• Przeprogramować centralę pożarową 

Przy demontażu istniejącej instalacji w części korytarzowej oraz pokojach należy przewidzieć 

demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego ponowny montaż. 

Okablowanie linii dozorowych w części korytarzowej prowadzić w istniejących korytach 

metalowych, a odejścia do pokoi należy prowadzić podtynkowo. 

Instalacje systemu sygnalizacji pożaru zaprojektowano przewodami teletechnicznymi typu 

YnTKSYekw 1x2x1. 

3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora  

3.1. Montaż urządzeń  

Ściśle przestrzegać zaleceń DTR zastosowanych urządzeń. Przy montażu urządzeń 

należy przestrzegać miedzy innymi:  

- zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw 

oświetleniowych) - min. 0.5 m,  
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- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 

kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek 

od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m,  

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 

m.,  

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 

wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek 

nawiewnych wynosi 1,5m., 

- wokół czujek powinna być zachowana wolna przestrzeń o promieniu co najmniej 

0,5m w każdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.), 

- czujek termicznych oraz optyczno temperaturowych nie wolno montować 

bezpośrednio nad silnymi źródłami ciepła (kuchenki, palniki, grille), 

- czujek optycznych dymu nie montować w bezpośredniej bliskości źródeł 

produkujących aerozole dymopodobne (para z czajników), 

3.2. Montaż okablowania  

- instalację należy wykonać podtynkowo, 

- należy zachować przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych 

instalacji, 

- przed wykonaniem przebić, wierceniem otworów pod kołki rozporowe należy 

przetestować przyrządem wykrywającym obecność instalacji, 

- przejścia przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El odpowiadającej 

odporności ogniowej danej przegrody, 

- okablowanie pętli dozorowych należy wykonać przewodem uniepalnlonym typu 

YnTKSYekw 1x2x1, 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów. Przepusty 

instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 

l) tych elementów. montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego powinien nastąpić zgodnie z niniejszym projektem.  

Przed przystąpieniem do wykonania systemu sygnalizacji pożaru należy 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, a ewentualne uwagi zgłosić lub 

skonsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po 

uzgodnieniu z inwestorem muszą być akceptowane przez autora projektu. 
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4. Testy prawidłowego działania 

  

Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. 

W czasie testów systemu należy przeprowadzić:  

- ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  

- ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących,  

- ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia, próby układów 

sterujących i wykonawczych systemów,  

- ocenę działania zasilaczy i akumulatorów,  

- ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu 

z zaprojektowanym,  

- ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi,  

- pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. 

Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz 

z dokumentacją powykonawczą niniejszego systemu. 

5. Szkolenie obsługi 

  

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych 

urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Zaświadczenie, 

stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną należy dołączyć do akt 

osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę 

w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze 

szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 

pożarowej. 

6. Konserwacja systemu 

 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być 

regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny 

być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest 

użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem 

i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną instytucją kompetentną w zakresie 

dokonywania przeglądów, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób 

zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia i przywrócenia 
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prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzącej 

konserwację powinny być wyraźnie uwidocznione na centrali sygnalizacji pożarowej. Ważne 

jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne i obsługa techniczna nie spowodują alarmu 

fałszywego oraz niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, 

albo też te inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba że próba ma na celu również 

sprawdzenie tych urządzeń. Gdy instalacja sygnalizacji pożarowej będzie automatycznie 

uruchamiać drzwi pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby osoby 

znajdujące się w obiekcie zostały poinformowane o możliwych skutkach prób. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia 

przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego 

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania oraz że przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 

54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być 
wykonywane przez firmę posiadającą autoryzacje producenta systemu. 
 

7. Odbiór robót 

 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: 

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny 

z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa 

- dokumentację prawną montażu tj. dziennik budowy, protokoły pomiarów 

elektrycznych 

Odbiór techniczny instalacji SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 

eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: 

- przedstawiciel Zamawiającego 

- przedstawiciel Użytkownika 

- kierownik robót Wykonawcy 

- inspektor nadzoru inwestorskiego 
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- konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SSP. 

System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac  

odbiorczych nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

8. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 
1 ES070W - 6 zacisków śrubowych, sabotaż 

kontaktronowy, biała 

szt 5 

2 Kołki do płyt gipsowych szt 20 

3 Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm m 78 

4 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16 m 2,5 

5 Tynk gips ręczny Rotband kg 15,6 

6 Uchwyt do kabli kpl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uprawnienia projektowe 
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10. Wykaz rysunków 

 

Nr rysunku Opis 
Rys. 1 Rzut I piętra 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

� Umowa Inwestora z wykonawcą   

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru pierwszego piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - 

Integracyjny Ośrodek Kultury, który obejmuje następujące elementy:  

- zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych, 

- dobór parametrów i rozmieszczenie: czujek,  

- zaprojektowanie tras kablowych, 

Dokumentacja obejmuje część opisową systemów wraz ze specyfikacją stosowanych 

materiałów, podkłady budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, numerację 

czujników. 

Projektuje się ochronę całkowitą obiektu. Zgodnie z dopuszczeniem PKN-CEN/TS 

54-14:2006 (rozdz. „A.5.3.8 Obszary niewymagające ochrony"} z ochrony wyłączono toalety 

i łazienki, których nie wyposażono w czujki automatyczne. Budynek w całości zabezpieczony 

będzie systemem sygnalizacji pożaru. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia, klatki 

schodowe nieużytkowe poddasza budynku oraz ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem toalety i 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia 

i przestrzenie nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze 

pożaru.  

 

1.3. Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wyposażenie budynku przyjmuje się, że 

głównymi zagrożeniami pożarowymi może być możliwość nieumyślnego zaprószenia ognia, 

zwarcie w instalacji elektrycznej, nieprawidłowe działanie lub użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Zakłada się, że zjawisko pożaru, będzie poprzedzone fazą charakteryzującą 

się wydzielaniem dymu. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu. 
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1.4. Materiały wyjściowe 

  W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2697), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., 

Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461, 

Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie 

ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 

września 2005 r.), 

� PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – część 2 – 

wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 

� PKN-CEN/TS 54-14:2006 – specyfikacja techniczna - Systemy sygnalizacji pożarowej 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji, 

� Informacje od producenta urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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2. System wykrywczy pożaru 

2.1. Ogólna charakterystyka systemu wykrywczego pożaru 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji 

pożaru firmy Bosch FPA5000 do potrzeb wynikających z przebudowy I piętra budynku wraz 

ze zmianą ich  sposobu użytkowania. 

2.2. System wykrywczy pożaru na obiekcie 

Centrala wykrywcza pożaru jest zlokalizowana w budynku Integracyjnego Ośrodka 

Kultury na parterze budynku w części korytarzowej przyległej do klatki K-2.  

Rozmieszczenie czujek, ROP-ów, sygnalizatorów oraz modułów we/wy pokazano na 

rysunku nr 1. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio 

z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza 

się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.  

 

Ilość elementów systemu po zmianach – w budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420    65  szt. 

czujka termiczna FAH‑ T 420                          1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                 66 szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI   17  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW     9  szt. 

sygnalizator SA-K7                   7  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S      6  szt. 

Ilość elementów systemu – w budynku mieszkalnym: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420   39  szt. 

czujka optyczno-termiczna FAP‑ OT 420        1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                40  szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI    4  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW    6  szt. 

sygnalizator SA-K7                  3  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S     2  szt. 

 

Przykład oznaczenia czujnika:  

A01 055 

Gdzie:   1 – oznacza numer pętli,   

055 – oznacza numer czujnika w pętli 
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2.3. Zasilanie urządzeń 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu zasilanie zaprojektowane jest 

z dwóch odrębnych źródeł energii:  

- sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V;50Hz, jeden obwód 

z zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – 10A. 

- zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów umożliwiająca 72 godzinną pracę centrali bez 

zasilania podstawowego oraz 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

Z uwagi, iż ilość elementów systemu po zmianach w układzie pierwszego piętra zmniejszy 

się o 8 szt. czujników optycznych nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

rezerwowego. 

2.4. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

• Zdemontować 5 szt. czujników optycznych wraz z podstawami w nowo 

zaprojektowanych łazienkach (dotyczy pomieszczeń nr 1.24,1.26, 1.28, 1.7,1.8) oraz 

połączyć przewody w puszce natynkowej. 

• Zdemontować istniejącą instalację w pomieszczeniach 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

i wykonać nową zgodnie z projektem.  

• Zainstalować nowe elementy wraz z instalacją w pom. 1.18 i 1.20 zgodnie 

z projektem. 

• Przeprogramować centralę pożarową 

Przy demontażu istniejącej instalacji w części korytarzowej oraz pokojach należy przewidzieć 

demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego ponowny montaż. 

Okablowanie linii dozorowych w części korytarzowej prowadzić w istniejących korytach 

metalowych, a odejścia do pokoi należy prowadzić podtynkowo. 

Instalacje systemu sygnalizacji pożaru zaprojektowano przewodami teletechnicznymi typu 

YnTKSYekw 1x2x1. 

3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora  

3.1. Montaż urządzeń  

Ściśle przestrzegać zaleceń DTR zastosowanych urządzeń. Przy montażu urządzeń 

należy przestrzegać miedzy innymi:  

- zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw 

oświetleniowych) - min. 0.5 m,  
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- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 

kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek 

od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m,  

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 

m.,  

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 

wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek 

nawiewnych wynosi 1,5m., 

- wokół czujek powinna być zachowana wolna przestrzeń o promieniu co najmniej 

0,5m w każdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.), 

- czujek termicznych oraz optyczno temperaturowych nie wolno montować 

bezpośrednio nad silnymi źródłami ciepła (kuchenki, palniki, grille), 

- czujek optycznych dymu nie montować w bezpośredniej bliskości źródeł 

produkujących aerozole dymopodobne (para z czajników), 

3.2. Montaż okablowania  

- instalację należy wykonać podtynkowo, 

- należy zachować przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych 

instalacji, 

- przed wykonaniem przebić, wierceniem otworów pod kołki rozporowe należy 

przetestować przyrządem wykrywającym obecność instalacji, 

- przejścia przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El odpowiadającej 

odporności ogniowej danej przegrody, 

- okablowanie pętli dozorowych należy wykonać przewodem uniepalnlonym typu 

YnTKSYekw 1x2x1, 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów. Przepusty 

instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 

l) tych elementów. montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego powinien nastąpić zgodnie z niniejszym projektem.  

Przed przystąpieniem do wykonania systemu sygnalizacji pożaru należy 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, a ewentualne uwagi zgłosić lub 

skonsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po 

uzgodnieniu z inwestorem muszą być akceptowane przez autora projektu. 
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4. Testy prawidłowego działania 

  

Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. 

W czasie testów systemu należy przeprowadzić:  

- ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  

- ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących,  

- ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia, próby układów 

sterujących i wykonawczych systemów,  

- ocenę działania zasilaczy i akumulatorów,  

- ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu 

z zaprojektowanym,  

- ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi,  

- pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. 

Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz 

z dokumentacją powykonawczą niniejszego systemu. 

5. Szkolenie obsługi 

  

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych 

urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Zaświadczenie, 

stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną należy dołączyć do akt 

osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę 

w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze 

szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 

pożarowej. 

6. Konserwacja systemu 

 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być 

regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny 

być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest 

użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem 

i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną instytucją kompetentną w zakresie 

dokonywania przeglądów, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób 

zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia i przywrócenia 
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prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzącej 

konserwację powinny być wyraźnie uwidocznione na centrali sygnalizacji pożarowej. Ważne 

jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne i obsługa techniczna nie spowodują alarmu 

fałszywego oraz niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, 

albo też te inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba że próba ma na celu również 

sprawdzenie tych urządzeń. Gdy instalacja sygnalizacji pożarowej będzie automatycznie 

uruchamiać drzwi pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby osoby 

znajdujące się w obiekcie zostały poinformowane o możliwych skutkach prób. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia 

przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego 

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania oraz że przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 

54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być 
wykonywane przez firmę posiadającą autoryzacje producenta systemu. 
 

7. Odbiór robót 

 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: 

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny 

z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa 

- dokumentację prawną montażu tj. dziennik budowy, protokoły pomiarów 

elektrycznych 

Odbiór techniczny instalacji SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 

eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: 

- przedstawiciel Zamawiającego 

- przedstawiciel Użytkownika 

- kierownik robót Wykonawcy 

- inspektor nadzoru inwestorskiego 
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- konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SSP. 

System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac  

odbiorczych nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

8. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 
1 ES070W - 6 zacisków śrubowych, sabotaż 

kontaktronowy, biała 

szt 5 

2 Kołki do płyt gipsowych szt 20 

3 Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm m 78 

4 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16 m 2,5 

5 Tynk gips ręczny Rotband kg 15,6 

6 Uchwyt do kabli kpl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uprawnienia projektowe 
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10. Wykaz rysunków 

 

Nr rysunku Opis 
Rys. 1 Rzut I piętra 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

� Umowa Inwestora z wykonawcą   

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru pierwszego piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - 

Integracyjny Ośrodek Kultury, który obejmuje następujące elementy:  

- zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych, 

- dobór parametrów i rozmieszczenie: czujek,  

- zaprojektowanie tras kablowych, 

Dokumentacja obejmuje część opisową systemów wraz ze specyfikacją stosowanych 

materiałów, podkłady budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, numerację 

czujników. 

Projektuje się ochronę całkowitą obiektu. Zgodnie z dopuszczeniem PKN-CEN/TS 

54-14:2006 (rozdz. „A.5.3.8 Obszary niewymagające ochrony"} z ochrony wyłączono toalety 

i łazienki, których nie wyposażono w czujki automatyczne. Budynek w całości zabezpieczony 

będzie systemem sygnalizacji pożaru. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia, klatki 

schodowe nieużytkowe poddasza budynku oraz ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem toalety i 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia 

i przestrzenie nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze 

pożaru.  

 

1.3. Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wyposażenie budynku przyjmuje się, że 

głównymi zagrożeniami pożarowymi może być możliwość nieumyślnego zaprószenia ognia, 

zwarcie w instalacji elektrycznej, nieprawidłowe działanie lub użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Zakłada się, że zjawisko pożaru, będzie poprzedzone fazą charakteryzującą 

się wydzielaniem dymu. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu. 
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1.4. Materiały wyjściowe 

  W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2697), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., 

Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461, 

Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie 

ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 

września 2005 r.), 

� PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – część 2 – 

wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 

� PKN-CEN/TS 54-14:2006 – specyfikacja techniczna - Systemy sygnalizacji pożarowej 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji, 

� Informacje od producenta urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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2. System wykrywczy pożaru 

2.1. Ogólna charakterystyka systemu wykrywczego pożaru 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji 

pożaru firmy Bosch FPA5000 do potrzeb wynikających z przebudowy I piętra budynku wraz 

ze zmianą ich  sposobu użytkowania. 

2.2. System wykrywczy pożaru na obiekcie 

Centrala wykrywcza pożaru jest zlokalizowana w budynku Integracyjnego Ośrodka 

Kultury na parterze budynku w części korytarzowej przyległej do klatki K-2.  

Rozmieszczenie czujek, ROP-ów, sygnalizatorów oraz modułów we/wy pokazano na 

rysunku nr 1. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio 

z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza 

się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.  

 

Ilość elementów systemu po zmianach – w budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420    65  szt. 

czujka termiczna FAH‑ T 420                          1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                 66 szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI   17  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW     9  szt. 

sygnalizator SA-K7                   7  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S      6  szt. 

Ilość elementów systemu – w budynku mieszkalnym: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420   39  szt. 

czujka optyczno-termiczna FAP‑ OT 420        1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                40  szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI    4  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW    6  szt. 

sygnalizator SA-K7                  3  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S     2  szt. 

 

Przykład oznaczenia czujnika:  

A01 055 

Gdzie:   1 – oznacza numer pętli,   

055 – oznacza numer czujnika w pętli 
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2.3. Zasilanie urządzeń 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu zasilanie zaprojektowane jest 

z dwóch odrębnych źródeł energii:  

- sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V;50Hz, jeden obwód 

z zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – 10A. 

- zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów umożliwiająca 72 godzinną pracę centrali bez 

zasilania podstawowego oraz 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

Z uwagi, iż ilość elementów systemu po zmianach w układzie pierwszego piętra zmniejszy 

się o 8 szt. czujników optycznych nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

rezerwowego. 

2.4. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

• Zdemontować 5 szt. czujników optycznych wraz z podstawami w nowo 

zaprojektowanych łazienkach (dotyczy pomieszczeń nr 1.24,1.26, 1.28, 1.7,1.8) oraz 

połączyć przewody w puszce natynkowej. 

• Zdemontować istniejącą instalację w pomieszczeniach 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

i wykonać nową zgodnie z projektem.  

• Zainstalować nowe elementy wraz z instalacją w pom. 1.18 i 1.20 zgodnie 

z projektem. 

• Przeprogramować centralę pożarową 

Przy demontażu istniejącej instalacji w części korytarzowej oraz pokojach należy przewidzieć 

demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego ponowny montaż. 

Okablowanie linii dozorowych w części korytarzowej prowadzić w istniejących korytach 

metalowych, a odejścia do pokoi należy prowadzić podtynkowo. 

Instalacje systemu sygnalizacji pożaru zaprojektowano przewodami teletechnicznymi typu 

YnTKSYekw 1x2x1. 

3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora  

3.1. Montaż urządzeń  

Ściśle przestrzegać zaleceń DTR zastosowanych urządzeń. Przy montażu urządzeń 

należy przestrzegać miedzy innymi:  

- zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw 

oświetleniowych) - min. 0.5 m,  
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- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 

kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek 

od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m,  

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 

m.,  

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 

wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek 

nawiewnych wynosi 1,5m., 

- wokół czujek powinna być zachowana wolna przestrzeń o promieniu co najmniej 

0,5m w każdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.), 

- czujek termicznych oraz optyczno temperaturowych nie wolno montować 

bezpośrednio nad silnymi źródłami ciepła (kuchenki, palniki, grille), 

- czujek optycznych dymu nie montować w bezpośredniej bliskości źródeł 

produkujących aerozole dymopodobne (para z czajników), 

3.2. Montaż okablowania  

- instalację należy wykonać podtynkowo, 

- należy zachować przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych 

instalacji, 

- przed wykonaniem przebić, wierceniem otworów pod kołki rozporowe należy 

przetestować przyrządem wykrywającym obecność instalacji, 

- przejścia przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El odpowiadającej 

odporności ogniowej danej przegrody, 

- okablowanie pętli dozorowych należy wykonać przewodem uniepalnlonym typu 

YnTKSYekw 1x2x1, 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów. Przepusty 

instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 

l) tych elementów. montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego powinien nastąpić zgodnie z niniejszym projektem.  

Przed przystąpieniem do wykonania systemu sygnalizacji pożaru należy 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, a ewentualne uwagi zgłosić lub 

skonsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po 

uzgodnieniu z inwestorem muszą być akceptowane przez autora projektu. 
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4. Testy prawidłowego działania 

  

Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. 

W czasie testów systemu należy przeprowadzić:  

- ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  

- ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących,  

- ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia, próby układów 

sterujących i wykonawczych systemów,  

- ocenę działania zasilaczy i akumulatorów,  

- ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu 

z zaprojektowanym,  

- ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi,  

- pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. 

Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz 

z dokumentacją powykonawczą niniejszego systemu. 

5. Szkolenie obsługi 

  

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych 

urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Zaświadczenie, 

stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną należy dołączyć do akt 

osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę 

w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze 

szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 

pożarowej. 

6. Konserwacja systemu 

 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być 

regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny 

być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest 

użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem 

i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną instytucją kompetentną w zakresie 

dokonywania przeglądów, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób 

zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia i przywrócenia 
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prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzącej 

konserwację powinny być wyraźnie uwidocznione na centrali sygnalizacji pożarowej. Ważne 

jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne i obsługa techniczna nie spowodują alarmu 

fałszywego oraz niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, 

albo też te inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba że próba ma na celu również 

sprawdzenie tych urządzeń. Gdy instalacja sygnalizacji pożarowej będzie automatycznie 

uruchamiać drzwi pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby osoby 

znajdujące się w obiekcie zostały poinformowane o możliwych skutkach prób. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia 

przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego 

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania oraz że przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 

54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być 
wykonywane przez firmę posiadającą autoryzacje producenta systemu. 
 

7. Odbiór robót 

 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: 

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny 

z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa 

- dokumentację prawną montażu tj. dziennik budowy, protokoły pomiarów 

elektrycznych 

Odbiór techniczny instalacji SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 

eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: 

- przedstawiciel Zamawiającego 

- przedstawiciel Użytkownika 

- kierownik robót Wykonawcy 

- inspektor nadzoru inwestorskiego 
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- konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SSP. 

System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac  

odbiorczych nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

8. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 
1 ES070W - 6 zacisków śrubowych, sabotaż 

kontaktronowy, biała 

szt 5 

2 Kołki do płyt gipsowych szt 20 

3 Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm m 78 

4 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16 m 2,5 

5 Tynk gips ręczny Rotband kg 15,6 

6 Uchwyt do kabli kpl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uprawnienia projektowe 
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10. Wykaz rysunków 

 

Nr rysunku Opis 
Rys. 1 Rzut I piętra 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania  

� Umowa Inwestora z wykonawcą   

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji systemu 

sygnalizacji pożaru pierwszego piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach - 

Integracyjny Ośrodek Kultury, który obejmuje następujące elementy:  

- zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych, 

- dobór parametrów i rozmieszczenie: czujek,  

- zaprojektowanie tras kablowych, 

Dokumentacja obejmuje część opisową systemów wraz ze specyfikacją stosowanych 

materiałów, podkłady budowlane z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń, numerację 

czujników. 

Projektuje się ochronę całkowitą obiektu. Zgodnie z dopuszczeniem PKN-CEN/TS 

54-14:2006 (rozdz. „A.5.3.8 Obszary niewymagające ochrony"} z ochrony wyłączono toalety 

i łazienki, których nie wyposażono w czujki automatyczne. Budynek w całości zabezpieczony 

będzie systemem sygnalizacji pożaru. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia, klatki 

schodowe nieużytkowe poddasza budynku oraz ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem toalety i 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Wszystkie pomieszczenia 

i przestrzenie nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze 

pożaru.  

 

1.3. Analiza zagrożeń 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie oraz wyposażenie budynku przyjmuje się, że 

głównymi zagrożeniami pożarowymi może być możliwość nieumyślnego zaprószenia ognia, 

zwarcie w instalacji elektrycznej, nieprawidłowe działanie lub użytkowanie urządzeń 

elektrycznych. Zakłada się, że zjawisko pożaru, będzie poprzedzone fazą charakteryzującą 

się wydzielaniem dymu. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie 

maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako 

podstawowych czujek dymu. 
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1.4. Materiały wyjściowe 

  W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 

wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 

1002), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz.U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2697), 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r., 

Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r., Nr 201, poz. 1238, Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461, 

Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881),  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2005 r o zmianie 

ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany weszły w życie 26 

września 2005 r.), 

� PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – część 2 – 

wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 

� PKN-CEN/TS 54-14:2006 – specyfikacja techniczna - Systemy sygnalizacji pożarowej 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 

i konserwacji, 

� Informacje od producenta urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożarowej. 
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2. System wykrywczy pożaru 

2.1. Ogólna charakterystyka systemu wykrywczego pożaru 

 Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejącego systemu sygnalizacji 

pożaru firmy Bosch FPA5000 do potrzeb wynikających z przebudowy I piętra budynku wraz 

ze zmianą ich  sposobu użytkowania. 

2.2. System wykrywczy pożaru na obiekcie 

Centrala wykrywcza pożaru jest zlokalizowana w budynku Integracyjnego Ośrodka 

Kultury na parterze budynku w części korytarzowej przyległej do klatki K-2.  

Rozmieszczenie czujek, ROP-ów, sygnalizatorów oraz modułów we/wy pokazano na 

rysunku nr 1. Wszystkie elementy adresowalne systemu są zasilane bezpośrednio 

z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania podstawowego 230VAC, system przełącza 

się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe.  

 

Ilość elementów systemu po zmianach – w budynku Integracyjnego Ośrodka Kultury: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420    65  szt. 

czujka termiczna FAH‑ T 420                          1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                 66 szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI   17  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW     9  szt. 

sygnalizator SA-K7                   7  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S      6  szt. 

Ilość elementów systemu – w budynku mieszkalnym: 

czujniki optyczne dymu FAD-O420   39  szt. 

czujka optyczno-termiczna FAP‑ OT 420        1 szt. 

podstawa czujki MS 400                                40  szt. 

wskaźniki zadziałania FAA‑ 420‑ RI    4  szt. 

ręczne ostrzegacze pożaru FMC-420RW    6  szt. 

sygnalizator SA-K7                  3  szt. 

moduł wej./wyj.  FLM-420-I8R1-S     2  szt. 

 

Przykład oznaczenia czujnika:  

A01 055 

Gdzie:   1 – oznacza numer pętli,   

055 – oznacza numer czujnika w pętli 
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2.3. Zasilanie urządzeń 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemu zasilanie zaprojektowane jest 

z dwóch odrębnych źródeł energii:  

- sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V;50Hz, jeden obwód 

z zabezpieczony bezpiecznikiem B10 – 10A. 

- zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów umożliwiająca 72 godzinną pracę centrali bez 

zasilania podstawowego oraz 0,5 godziny w stanie alarmowania.  

Z uwagi, iż ilość elementów systemu po zmianach w układzie pierwszego piętra zmniejszy 

się o 8 szt. czujników optycznych nie przewiduje się zmian w układzie zasilania 

rezerwowego. 

2.4. Zakres prac 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy: 

• Zdemontować 5 szt. czujników optycznych wraz z podstawami w nowo 

zaprojektowanych łazienkach (dotyczy pomieszczeń nr 1.24,1.26, 1.28, 1.7,1.8) oraz 

połączyć przewody w puszce natynkowej. 

• Zdemontować istniejącą instalację w pomieszczeniach 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

i wykonać nową zgodnie z projektem.  

• Zainstalować nowe elementy wraz z instalacją w pom. 1.18 i 1.20 zgodnie 

z projektem. 

• Przeprogramować centralę pożarową 

Przy demontażu istniejącej instalacji w części korytarzowej oraz pokojach należy przewidzieć 

demontaż części sufitu podwieszanego stałego oraz jego ponowny montaż. 

Okablowanie linii dozorowych w części korytarzowej prowadzić w istniejących korytach 

metalowych, a odejścia do pokoi należy prowadzić podtynkowo. 

Instalacje systemu sygnalizacji pożaru zaprojektowano przewodami teletechnicznymi typu 

YnTKSYekw 1x2x1. 

3. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja 

techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora  

3.1. Montaż urządzeń  

Ściśle przestrzegać zaleceń DTR zastosowanych urządzeń. Przy montażu urządzeń 

należy przestrzegać miedzy innymi:  

- zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła (np. żarowych opraw 

oświetleniowych) - min. 0.5 m,  
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- w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 

kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek 

od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m,  

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 

m.,  

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 

wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek 

nawiewnych wynosi 1,5m., 

- wokół czujek powinna być zachowana wolna przestrzeń o promieniu co najmniej 

0,5m w każdym kierunku (regały, podciągi, ściany itp.), 

- czujek termicznych oraz optyczno temperaturowych nie wolno montować 

bezpośrednio nad silnymi źródłami ciepła (kuchenki, palniki, grille), 

- czujek optycznych dymu nie montować w bezpośredniej bliskości źródeł 

produkujących aerozole dymopodobne (para z czajników), 

3.2. Montaż okablowania  

- instalację należy wykonać podtynkowo, 

- należy zachować przepisową odległość instalacji i urządzeń systemu od innych 

instalacji, 

- przed wykonaniem przebić, wierceniem otworów pod kołki rozporowe należy 

przetestować przyrządem wykrywającym obecność instalacji, 

- przejścia przez granice stref pożarowych uszczelnić do klasy El odpowiadającej 

odporności ogniowej danej przegrody, 

- okablowanie pętli dozorowych należy wykonać przewodem uniepalnlonym typu 

YnTKSYekw 1x2x1, 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów. Przepusty 

instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami 

oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności 

ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 

l) tych elementów. montaż instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeń 

bezpieczeństwa pożarowego powinien nastąpić zgodnie z niniejszym projektem.  

Przed przystąpieniem do wykonania systemu sygnalizacji pożaru należy 

szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, a ewentualne uwagi zgłosić lub 

skonsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu po 

uzgodnieniu z inwestorem muszą być akceptowane przez autora projektu. 
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4. Testy prawidłowego działania 

  

Po wykonaniu instalacji, system należy poddać testom prawidłowego działania. 

W czasie testów systemu należy przeprowadzić:  

- ocenę działania wszystkich czujek automatycznych, ocenę działania wszystkich 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych,  

- ocenę działania wszystkich liniowych modułów kontrolno-sterujących,  

- ocenę działania wszystkich sygnalizatorów, próby załączenia, próby układów 

sterujących i wykonawczych systemów,  

- ocenę działania zasilaczy i akumulatorów,  

- ocenę działania wskaźników zadziałania, oceną zgodności działania systemu 

z zaprojektowanym,  

- ocenę zgodności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi,  

- pomiary parametrów określonych przez producenta / dostawcę systemu. 

Protokół z pomiarów i testów systemu należy przekazać Inwestorowi wraz 

z dokumentacją powykonawczą niniejszego systemu. 

5. Szkolenie obsługi 

  

Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych 

urządzeń sygnalizacji pożaru należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Zaświadczenie, 

stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej zakresie, wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną należy dołączyć do akt 

osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę 

w zakresie systemów automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Każda ze 

szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 

pożarowej. 

6. Konserwacja systemu 

 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być 

regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny 

być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest 

użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem 

i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną instytucją kompetentną w zakresie 

dokonywania przeglądów, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób 

zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia i przywrócenia 
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prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzącej 

konserwację powinny być wyraźnie uwidocznione na centrali sygnalizacji pożarowej. Ważne 

jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne i obsługa techniczna nie spowodują alarmu 

fałszywego oraz niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń 

zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, 

albo też te inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba że próba ma na celu również 

sprawdzenie tych urządzeń. Gdy instalacja sygnalizacji pożarowej będzie automatycznie 

uruchamiać drzwi pożarowe lub podobne wyposażenie, należy zadbać o to, aby osoby 

znajdujące się w obiekcie zostały poinformowane o możliwych skutkach prób. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urządzenia 

przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym 

przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 

dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego 

urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania oraz że przeglądy 

techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 

54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.  

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być 
wykonywane przez firmę posiadającą autoryzacje producenta systemu. 
 

7. Odbiór robót 

 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu sygnalizacji pożaru 

do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: 

- dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny 

z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa 

- dokumentację prawną montażu tj. dziennik budowy, protokoły pomiarów 

elektrycznych 

Odbiór techniczny instalacji SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do 

eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: 

- przedstawiciel Zamawiającego 

- przedstawiciel Użytkownika 

- kierownik robót Wykonawcy 

- inspektor nadzoru inwestorskiego 
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- konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SSP. 

System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac  

odbiorczych nie zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego 

prawidłową pracę. 

8. Zestawienie materiałów 

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość całkowita 
1 ES070W - 6 zacisków śrubowych, sabotaż 

kontaktronowy, biała 

szt 5 

2 Kołki do płyt gipsowych szt 20 

3 Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm m 78 

4 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka bardzo lekka RB16 m 2,5 

5 Tynk gips ręczny Rotband kg 15,6 

6 Uchwyt do kabli kpl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uprawnienia projektowe 
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10. Wykaz rysunków 

 

Nr rysunku Opis 
Rys. 1 Rzut I piętra 

 


