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Spis materiałów stanowi cych ródło opracowania projektu budowlanego
1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu
Podstawa opracowania
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pó n. zm. a tak e rozporz dze :
Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)
ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 wrze nia
2015 r.
Nazwa zadania:

Instalacja sygnalizacji po aru
Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

O rodek Szkolno-Wychowawczy
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych
Nr dz. 115/10

Adres:

ul. Dworcowa 20/22 Chełmno
Wła cicielem terenu jest
Powiat Chełmi ski

Bezpiecze stwo po arowe
Sposoby spełnienia wymaga dotycz cych bezpiecze stwa po arowego
przedstawiono w tabeli:
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Sposoby spełnienia wymaga dotycz cych
bezpiecze stwa po arowego
GRUPA WYSOKO CI
1b Ilo kondygnacji
1c Powierzchnia u ytkowa
2 Odległo od obiektów s siaduj cych
3 Parametry po arowe wyst puj cych substancji
4 Przewidywana g sto

obci

enia ogniowego

5 Kategoria zagro enia

N
2
800
POWY EJ 8 m
Nie wyst puj

m2

Qd<500 MJ/m2
ZL II

6 Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze oraz pBrak zagro enia wybuchem
7 Podział obiektu na strefy po arowe
8 Klasa odporno ci po arowej budynku
Klasa odporno ci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

1strefa, wydzielono po arowo kotłownia
B
Pokrycie dachu spełnia
wymogi EI 30

Konstrukcja główna
Konstrukcja dachu
Strop
ciana zewn trzna
ciana wewn trzna

Spełnia wymogi R 120
R 30
Spełnia wymogi REI 60
Spełnia wymogi EI 60
Spełnia wymogi EI 30

9 Warunki ewakuacji, o wietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe
10 Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego
instalacji u ytkowych

Ewakuacja - na zewn trz
wyj ciem głównym. Długo
doj cia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy
jednym doj ciu i 40 m przy 2
doj ciach
Zabezpieczenia termiczne
instalacji elektr.

11 Dobór urz dze przeciwpo arowych w
obiekcie:

Urz dzenia p-po istniej ce
w budynku.Projektowany
wył cznik p-po

12 Wyposa enie w ga nice

Ga nice 5 kg przy wej ciach

13 Wyposa enie w wod do zewn trznego
gaszenia po aru

2 hydranty w odległo ci od
15m do 70 m

14 Drogi po arowe

Droga po arowa wzdłu
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony
wewn trznej oraz od frontu

Scenariusz po arowy
W chwili powstania po aru po odci ciu zasilania budynku, podj cie przez obsług ,
zgodnie z wykonan przez u ytkownika instrukcj , akcji ga niczej sprz tem, b d cym
na wyposa eniu i za pomoc hydrantów oraz ew. ewakuacj osób znajduj cych si w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne – bezpo rednio na zewn trz.
ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje instalacj sygnalizacji po aru w zakresie pomieszcze
komunikacyjnych i pomieszczenia technicznego Sali gimnastycznej oraz wpi cie
istniej cej instalacji oddymiania klatek schodowych z istniej cymi centralkami
oddymiania do projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji po aru.
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Projektowana p tla linii dozorowej wpi ta zostanie do projektowanej oddzielnym
projektem centrali sygnalizacji po aru.
Projektowana linia sygnalizatorów akustycznych wpi ta zostanie do projektowanej
oddzielnym projektem centrali sygnalizacji po aru.
Projektowana linia sterowania centralkami oddymiania wpi ta zostanie do
projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji po aru.
Projektowane linie monitorowania centralek oddymiania wpi te zostan do
projektowanej oddzielnym projektem centrali sygnalizacji po aru.
Projektowane punkty kontroli dost pu wpi te zostan do projektowanej oddzielnym
projektem centrali KD.

Projekt systemu wykrywania i sygnalizacji po aru SAP
SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU PO ARU - SAP
Projektowany system sygnalizacji po aru składa si z jednej centralki z liniami
dozorowymi p tlowymi z indywidualnym adresowaniem urz dze .
Czujki i przyciski ROP rozmieszczono z uwzgl dnieniem ich dopuszczalnej
powierzchni dozorowej, a tak e z zachowaniem odległo ci doj cia i lokalizacji wyj
ewakuacyjnych.
Sygnalizacj stanu zagro enia oparto na sygnalizatorach akustycznych. Maj one za
zadanie poinformowa przebywaj cy w pomieszczeniach budynków personel o alarmie
po aru i spowodowa ewakuacj zgodnie z osobnym planem ewakuacji, który
powinien by wywieszony na drogach ewakuacyjnych.
Sygnalizatory wewn trzne o nat eniu d wi ku > 100dB.
Liczba zaprojektowanych sygnalizatorów optyczno-akustycznych zapewnia wymagany
poziom d wi ku.
Ka da projektowana czujka punktowa, przycisk ROP i moduł kontrolno steruj cy jest
wyposa ony w wewn trzny izolator zwar .
Zaprojektowany system SAP jest w pełni adresowalny i z dokładno ci do jednej czujki
wskazywa b dzie miejsce sygnalizowania zagro enia. Dla instalacji nale y
wykorzystywa linie dozorowe p tlowe z czujkami adresowalnymi, r cznymi
ostrzegaczami po arowymi, modułami kontrolno-steruj cymi.
Wykorzysta nale y detektory dymu charakteryzuj ce si przydatno ci do wykrywania
po arów w zakresie od TF2 do TF5.
System SAP projektuje si w taki sposób, aby przystosowany był do współpracy z
innymi instalacjami, które zgodnie z przepisami powinny zosta poł czone z systemem
SAP (np. wentylacja, system oddymiania grawitacyjnego.
Funkcje
Wyzwoleniem po arowej sygnalizacji akustycznej
Uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
Odblokowanie i otwarcie drzwi na dziedziniec wewn trzny na poziomie parteru
Monitorowanie centrali oddymiania grawitacyjnego
Monitorowanie pracy zasilaczy po arowych
Wszystkie sterowania po arowe realizowane przez system SAP powinny by
realizowane hardwarowo („twardodrutowo”). Oznacza to, e linie steruj ce
wyprowadzone z programowalnych wyj
przeka nikowych w centrali SAP b d w modułach p tli dozorowych nale y doł czone
bezpo rednio do odpowiedniego układu sterowanego urz dzenia bez po rednictwa
elementów innych systemów np. sterowników automatyki obiektowej.
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System po arowy wykona nale y w oparciu o jedn central po arow zlokalizowan
na wskazanym na rzucie obiektu gdzie funkcjonuje ochrona fizyczna (osobowa)
obiektu.
Linie dozorowe systemu SAP zawieraj ce czujki i moduły poł czy w systemie
p tlowym w pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezale nie z
obu ko ców p tli. Za stan awaryjny uwa a si wyst pienie zwarcia lub przerw w
okablowaniu.
Na ci gach komunikacyjnych słu cych jako drogi ewakuacyjne, na klatkach
schodowych, przy wyj ciach z budynku oraz w widocznych miejscach, nale y
zamontowa r czne ostrzegacze po arowe ROP.
W budynku na poszczególnych pi trach nale y zamontowa sygnalizatory akustyczne
informuj ce o ewentualnym po arze.

SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM
BUDYNKU
W obiekcie istniej dwie centralki sterowania oddymianiem. Z centralek tych
wyprowadzone s linie sterowania siłownikami istniej cych drzwi napowietrzania i
siłownikami istniej cych okien oddymiania.
W obiekcie zainstalowane s przyciski oddymiania i przewietrzania.
Powy sze instalacje i urz dzenia nie s przedmiotem projektu.
W klatkach schodowych Sali gimnastycznej istniej czujniki zadymienia, które nale y
zdemontowa
Zało enia i opis ogólny systemu oddymiania
Istniej ce urz dzenia i aparaty sterowane b d z projektowanej oddzielnym projektem
centralki sygnalizacji po aru.
Sterowanie odbywa si b dzie poprzez istniej ce centralki systemu oddymiania.

Wskazówki prowadzenia przewodów systemu oddymiania

Optyczne czujki dymu
Czujka dymu powinna wykrywa po ary testowe na test TF1, TF2,TF3,TF4,
Czujka, musi posiada mo liwo ci autokompensacji, utrzyma stał czuło przy
post puj cym zabrudzeniu komory optycznej, a tak e przy zmianach ci nienia lub w
warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji, wysyła do współpracuj cej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie trac c
jednocze nie zdolno ci do wykrywania po aru.
Czujki mog pracowa (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikuj c si pomi dzy sob ,
mog te przekazywa aktualnie mierzon warto analogow czynnika po arowego.
Czujki wysyłaj w lini dozorow , oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów
dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany
zwi zane z uszkodzeniem układów wewn trznych czujki, zadziałanie izolatora zwar .
Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonym rozbłyskami dwukolorowej diody
wiec cej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwar ółtymi rozbłyskami tej diody. Czujki powinny mie regulowan z poziomu centrali
czuło według trzech progów: normalna, podwy szona lub obni ona. Taka mo liwo
pozwala na dowolne, indywidualne dostosowanie zdolno ci odkrywczych czujek do
konkretnych zastosowa i wymogów otoczenia. Kodowanie adresu czujki powinien
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odbywa si automatycznie z centrali Czujki powinny by wyposa one w wewn trzne
izolatory zwar .
- napi cie robocze: 12 - 28 VDC,
- maksymalny pr d dozorowania: 60 µA,
- pr d alarmowania: 20 mA,
- zakres temperatur pracy: - 25 °C ... + 55 °C,

Sposób prowadzenia p tli dozorowych
P tle dozorowe nale y prowadzi w bruzdach pod tynkiem. Tynk nale y odtworzy do
klasy tynku istniej cego.
Zasilanie centrali sygnalizacji po aru
Zasilanie centrali sygnalizacji po aru nale y wykona lini podtynkow , przewodem o
odporno ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2. Obwód
zasilaj cy nale y wyprowadzi z przed ppo wył cznika pr du, tak aby jego
zadziałanie nie odcinało zasilania centralki ppo .
4 Zasilanie awaryjne centrali
Przyjmuje si 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki.
Obliczenia doboru akumulatorów:
Zało ony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.

Piony p tli dozorowych
Piony p tli dozorowych powinny by prowadzone oddzielnymi trasami.
Centralka oddymiania współpracuje z z lini dozorow przycisków alarmowych
oddymiania wykonan przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8
Alarmowe przyciski oddymiania
Na ka dej kondygnacji zaprojektowano alarmowe przyciski oddymiania.
Zasilanie centrali oddymiania
Zasilanie centrali oddymiania nale y wykona lini podtynkow , przewodem o
odporno ci ogniowej 90 min. Obwód zasilaj cy nale y wyprowadzi z przed ppo
wył cznika pr du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało zasilania centralki ppo .
Zasilanie awaryjne centrali
Przyjmuje si 72 godzinny czas podtrzymania zasilania awaryjnego centralki
oddymiania.
Obliczenia doboru akumulatorów:
Zało ony czas podtrzymania stanu czuwania 72 godz.
Zało ony czas podtrzymania stanu alarmu – 0,5 godz.

10 Linie dozorowe centrali oddymiania
linie sterownia r cznego od przycisków oddymiania do centralki – przewód PH 90
4x2x0,8 np. HTKSH

11 Linia zasilaj ca centralk oddymiania
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Informacja na temat prowadzenia kabli niepalnych
Kable niepalne nale y układa w bruzdach pod tynkiem.
Przy przej ciach przez ciany wydziele po arowych przej cia wypełni
specjalizowanymi masami stanowi cymi odpowiednie przegrody po arowe. Przej cia
oznaczy stosownymi tabliczkami.
Przy wyznaczaniu ci gów instalacyjnych d y do jak najmniejszej liczby skrzy owa z
innymi instalacjami.
Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacj elektryczn przewody instalacji
sygnalizacji po aru prowadzi w przepisowej odległo ci min. 10 cm
Przewody mi dzy elementami systemu nie powinny by przedłu ane – powinny to by
przewody jednoodcinkowe.
Ewentualne poł czenia wykonywa przy wykorzystaniu atestowanych puszek
poł czeniowych.
Informacja na temat odbioru systemów ppo .
Odbioru zaleca si dokona według PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji po arowej,
Cz
14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji.
Odbiór robót
Odbiór techniczny cz ciowy
Przy odbiorze nale y sprawdzi zgodno robót z Dokumentacj Projektow . Odbiór techniczny
cz ciowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegaj cych zakryciu, a w szczególno ci
instalacji uziemienia i poł cze wyrównawczych. Do odbioru nale y przedło y nast puj ce
dokumenty :
dokumentacj projektow z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo – odbiorcze,
dokumenty dotycz ce jako ci zastosowanych materiałów.
Odbiór techniczny ko cowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zako czeniu budowy,
przed przekazaniem go do eksploatacji. Nale y przedło y nast puj ce dokumenty :
• wszystkie dokumenty odno nie odbiorów cz ciowych,
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
• dokumentacj powykonawcz ,
• certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urz dze oraz przewodów,
• protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urz dze (centrala,
zasilacze, itp. ...),
• protokół rezystancji p tli dozorowej (z uwzgl dnieniem wymaga technicznych
producenta systemu)
• protokół sprawdzenia sprawno ci 100% elementów dozorowych, wykonawczych i
kontrolnych: czujki, przyciski, moduły,
• protokoły współpracy ISP z innymi urz dzeniami i systemami w budynku, podpisane
dwustronnie przez wykonawców obu instalacji,
• zestawienie (listing) adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych ISP wraz
z nadanymi im opisami elementów,
• zestawienie (listing) numerów logicznych wszystkich sterowa wykonywanych przez ISP
wraz z nadanymi im opisami,
• protokół szkolenia osób z umiej tno ci obsługi instalacji,
• instrukcj u ytkownika w j zyku polskim.
Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgl dniaj oczekiwany przez Inwestora standard
dla materiałów, urz dze i instalacji. Rysunki i cz
opisowa s w dokumentacji wzajemnie
uzupełniaj cymi si . Wszystkie elementy uj te w cz ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nieuj te specyfikacj winny by traktowane jakby były uj te w
obu. W przypadku w tpliwo ci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zło eniem oferty powinien je wyja ni z Inwestorem, który jako jedyny jest upowa niony do
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst pstw.
Dokumentacja zawiera podstawowe informacje dotycz ce ww. instalacji oparte na
podstawowych obliczeniach, koordynacji mi dzybran owej i wytycznych Inwestora. Prace
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obejmuj wszystkie czynno ci monta owe i uruchomieniowe oraz narz dzia, rusztowania itp.,
jakie s niezb dne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu instalacji. Przedstawiona
na rysunkach lokalizacja elementów mo e by przedmiotem zmian zarówno przed jak i w
trakcie wykonywania instalacji. Zmiany musz by jednak zatwierdzone przez Projektanta.
Dopuszcza si wykorzystanie innych rozwi za i u ycia innego sprz tu. Jednak e sprz t ten nie
mo e posiada gorszych parametrów od urz dze przedstawionych w tym opracowaniu. W
razie zastosowania innych rozwi za ni przedstawione w tym opracowaniu Wykonawca
systemu musi sporz dzi projekt zamienny i przedstawi go do akceptacji projektanta i
Inwestora.
Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i
urz dze dla kompletnego wykonania opisanych instalacji i zapewnienia ich pełnej
funkcjonalno ci.
Wykonawca jest równie zobowi zany do koordynacji i wykonania poł cze instalacji
sygnalizacji alarmu po aru (SAP) i sterowania oddymianiem w punktach wykonywanych przez
wykonawców innych bran . Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z kompletn
specyfikacj projektow obiektu i dokonaniem koordynacji monta owych niniejszej instalacji z
innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany monta owe wynikaj ce z
braku koordynacji wykonania instalacji z innymi bran ami Wykonawca ma zrealizowa na
własny koszt.
Po wykonaniu prac monta owych wykonawca opracuje dokumentacj powykonawcz oraz
opracuje instrukcje obsługi oraz przeszkoli wyznaczone przez u ytkownika osoby.

Informacja na temat konserwacji systemów ppo .
• Wykonawstwo i konserwacj zaprojektowanego systemu nale y zleci wyspecjalizowanej
firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien autoryzacj producenta systemu.
• Po przekazaniu instalacji SAP do eksploatacji nale y zleci stał konserwacj zapewniaj c
prawidłowo
funkcjonowania przyj tego systemu. Konserwacja oraz wiadectwo sprawno ci systemu
wystawione przez Uprawnionego Instalatora mog by podstaw do uzyskania zni ki w
ubezpieczeniu obiektu.
• Osoby, którym powierzono stał obsług centralki powinny zosta przeszkolone w zakresie
niezb dnych czynno ci, które nale y wykona w przypadku pojawienia si jakiegokolwiek
alarmu.
• Podczas prowadzenia prac wykonawczych (instalacyjno-monta owych) systemu SAP nale y
zapewni wła ciwy nadzór inwestorski.
• Odbiór instalacji powinien odbywa si po wykonaniu całego systemu SAP zgodnie z
opracowan dokumentacj techniczn i ewentualnymi zmianami oraz zapisami w dokumentacji
powykonawczej.
• Odbiór instalacji powinien by poł czony z przekazaniem instalacji do eksploatacji. W odbiorze
powinien bra udział konserwator systemu, który sprawowa b dzie nadzór nad eksploatacj
instalacji.
• Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu działania oraz praktyczne
sprawdzenie działania personelu obsługi. Dlatego te przeszkolenia obsługi nale y dokona
przed dniem odbioru instalacji
SAP.
• Z firm prowadz c stał konserwacj systemu SAP nale y zawrze umow okre laj c
zasady konserwacji, a w tym czas usuwania usterek i czasokres konserwowania systemu.
• Niezale nie od nadzoru serwisowego nale y wyznaczy pracownika działu technicznego do
bie cego kontrolowania sprawno ci systemu SAP oraz nadzorowania z ramienia U ytkownika
konserwacji dokonywanej przez firm serwisow .
Proponowane czasookresy przegl dów i obsługi technicznej instalacji sygnalizacji po arowej
(zgodnie z zaleceniami PKN - CEN/TS 54-14 oraz wymaganiami producenta):
· codzienny – przez u ytkownika,
· miesi czny - przez u ytkownika lub firm serwisow ,
· kwartalny - przez firm serwisow ,
· roczny - przez firm serwisow .
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Informacja na temat sygnalizacji alarmowej
Sygnalizacja alarmowa powinna zapewni poziom d wi ku 100 dB

Rodzaj zastosowanych sygnalizatorów
Projektuje si konwencjonalne sygnalizatory akustyczne przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania po aru w sposób tonowy z mo liwo ci synchronizacji emitowanych sygnałów
akustycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracuj cych w jednej przestrzeni akustycznej.

Zasilanie linii sygnalizacyjnej sygnalizatorów
Projektuje si zasilenie linii sygnalizacyjnej do sygnalizatorów akustycznych
bezpo rednio z centralki. Podł czenie sygnalizatorów nale y wykona poprzez puszki
z wkładk ceramiczn
Przekroje przewodów zasilaj cych
Centralki sygnalizacji po aru oraz oddymiania nale y wykona lini podtynkow , przewodem o
odporno ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2. Obwód zasilaj cy nale y
wyprowadzi z przed ppo wył cznika pr du, tak aby jego zadziałanie nie odcinało zasilania
centralki ppo .

Informacja na temat poł czenia centrali ppo . i centrali oddymiania
Poł czenie pomi dzy centralk sygnalizacji po aru i centralk oddymiania zaprojektowano,
przewodem o odporno ci ogniowej 90 min NHXH EF180/PH90 3x2,5 mm2

Monta zwory
Na drzwiach napowietrzaj cych zaprojektowano zwor , która zostaje zwolniona w stanie alarmu
2 stopnia i w przypadku zadziałania przycisku awaryjnego oddymiania.

Informacja dotycz ca sposobu naprawy tynków i wyko czenia powierzchni
pomieszcze po monta u instalacji.
Po zako czeniu monta u wykonawca zobowi zany jest do dokonania zatynkowania
bruzd w tynkach, dokonania przecierki i pomalowania całego pomieszczenia.
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