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System Sygnalizacji Pożaru 

 

 
 

OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Niniejsza koncepcja obejmuje Instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru w Budynku Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1 w Niemodlinie. Zawiera techniczny opis systemu, opis organizacji 

alarmowania, współpracy systemu z innym urządzeniami lub systemami zabezpieczenia pożarowego. Zawiera 

także wskazówki dla użytkownika obiektu i konserwatora instalacji. 
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1.2. Inwestor 
 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie 

ul. Mikołaja Reja 1 

49-100 Niemodlin 
 

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 736); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

 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 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. Nr 143, 

poz. 1002); 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 

 Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP Józefów oprac. Jerzy 

Ciszewski; 

 Wymagania stawiane sieci kablowej urządzeń przeciwpożarowych w świetle norm i przepisów - oprac. 

Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 2006r. -Atesty projektowanych urządzeń; 

 Polska Norma PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzeń; 

 Katalog W2. 
 

 

1.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie w formie koncepcji sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji 

Systemu Sygnalizacji Pożaru w Budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1 w Niemodlinie. 

 

1.5. Zakres opracowania 

Niniejsza koncepcja obejmuje system automatycznej sygnalizacji pożaru w oparciu o następujące 

urządzenia. 

System Sygnalizacji Pożaru 

• Centrala sygnalizacji pożaru; 

• Automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe;  

• Elementy liniowe (czujki, moduły sterujące itp.). 

 

 

  

Koncepcja  uwzględnia: 

• Rozmieszczenie elementów SSP na poszczególnych kondygnacjach; 

 

Zastosowane urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa 

dopuszczenia1 zgodnie z obowiązującym prawem na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 

                                                           
1 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 wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002) 
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2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU 

2.1. Charakterystyka obiektu 

 

 

Budynek położony jest na działce nr 626/2 i 625/4. Od ulicy przy budynku biegnie ulica i chodnik. Wjazd od 

południa jest drogą użytkową. 

 

Budynek wybudowany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej:  

 ściany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;  

 dach z płyt żelbetowych drobnowymiarowych, płaski, kryty papą na lepiku  

 stropy  DZ-3  

 Fundamenty betonowe i żelbetowe 

 Ściany konstrukcyjne wykonane z cegły pełnej ceramicznej o  grubości 38 cm na zaprawie cementowo-

wapiennej. 

 Ściany działowe częściowo z cegły pełnej ceramicznej, częściowo z cegły dziurawki na zaprawie 

cementowo-wapiennej oraz cementowej zbrojone bednarką co 2-ga spoina w zależności od ich 

grubości. 

 Schody żelbetowe 

 Stolarka okienna PCV, drewniana 

 Drzwi zewnętrzne stalowe, drewniane, wewnętrzne- płytowe. 

 Posadzki ceramiczne – płytki marmurowe, gresowe, lastryko, parkiet, wykładziny PCV, w piwnicy 

cementowe 

 
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: 

- instalacja elektryczna - światła i gniazd wtykowych 230 V, 

- instalacja wodno- kanalizacyjna; 

- instalacja centralnego ogrzewania z kotłowni węglowej usytuowanej w piwnicy budynku; 

- instalacja odgromowa i uziemienia; 

- instalacja teletechniczna; 

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna ; 

- instalacja monitoringowa; 

- rozdzielnica elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu; 

 
 
2.2. Zakres zabezpieczenia instalacją SSP. 

 

Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.  

Wymienione obszary nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożaru.  

 

 

2.3. System sygnalizacji pożaru 

Instalacja sygnalizacji pożaru zostanie wykonana w oparciu o centralkę mikroprocesorową współpracującą z 

urządzeniami analogowymi adresowalnymi. System sygnalizacji pożaru mikroprocesorowy, umożliwia 

osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji dzięki zastosowaniu w module centrali 

szybkich procesorów najnowszej generacji, pracujących w oparciu o unikalne algorytmy, analizujące 

spływające z detektorów informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczeń. System umożliwia również 

wykorzystanie pełnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych. 
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Interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej, zaprojektowana i opracowana zgodnie z 

normą PKN-CEN/TS 54-14. Przeznaczona jest do ochrony przeciwpożarowej budynków o małej i średniej 

kubaturze, takich jak m.in. hotele, przedszkola, szkoły, biura, sklepy, obiekty zabytkowe. Montowana może być 

podtynkowo lub natynkowo. Dostarczana jest ze zintegrowanym zasilaczem współpracującym z baterią 

akumulatorów. Akumulatory są montowane wewnątrz obudowy centrali. 

 

Inteligentny system Centrala analizuje dane z każdej czujki pożarowej i „uczy się” na podstawie zebranych 

informacji. W celu przeciwdziałania fałszywym alarmom system rozpoznaje sytuacje, w których dany czujnik 

staje się zabrudzony lub znajduje się w zanieczyszczonym środowisku – informacje te są porównywane z 

danymi tła, co pozwala na odpowiednie dopasowanie progu alarmu (kompensacja). Centrala posiada 

rozbudowaną logikę – potrafi rozpoznać czynniki kwalifikujące się pod zdarzenie pożarowe i odróżnić je od 

czynników powodujących fałszywe alarmy. Pozwala na filtrowanie oraz rozpoznawanie konkretnych warunków 

środowiskowych, takich jak choćby para wodna pochodząca z łazienki. Dodatkowo dowolna wielodetektorowa 

czujka w systemie sama zwiększa czułość – przykładowo w sytuacji, gdy zostanie wykryty wzrost temperatury, 

drugi detektor czujki, np. optyczny, sam zwiększa swoją gotowość do wykrycia cząstek dymu. 
 

 

Cechy systemu:  

- łatwość w instalacji i eksploatacji  

- cyfrowa metoda przesyłania danych  

- duża odporność na fałszywe alarmy  

- zwiększona czułość detektorów wykrywających zagrożenie pożarowe  

- ekonomiczna, adresowalna centrala z jedną pętlą dozorową  

- elastyczność w zakresie podłączenia różnych elementów pętlowych  

- możliwość montażu natynkowo lub podtynkowo 
 

 
2.3.1. Urządzenia systemu SSP 

Instalacja będzie podłączona do linii dozorowych typu A, do których są podłączone adresowalne czujki i ręczne 
ostrzegacze pożaru oraz liniowe sterujące przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń 
alarmowych i przeciwpożarowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. 

 

Rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru przedstawiono na załączonych rysunkach. 

2.3.2. Organizacja alarmowania 

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi możliwość weryfikacji w ściśle określonym czasie 

czy zdarzenie: 

- stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, 

- może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, 

- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 

 

Dwustopniowa organizacja alarmowania: 

 I stopień:  

zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje odliczanie czasu T1 na 

potwierdzenie obecności obsługi, dając czas obsłudze max.30 sekund. Po potwierdzeniu alarmu 

I stopnia następuje odmierzanie czasu T2 (max.3min.) przeznaczonego na sprawdzenie stanu 

pomieszczenia, w którym zadziałała czujka. Osoba ma czas na powrót i skasowanie w centralce 

alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący 

się najbliżej pomieszczenia w którym rozwija się pożar. Po przekroczeniu zadanego czasu 

oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza 

alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne. 

 II stopień:  
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nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia, lub 

zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez 

centralę. 

W/w stopień stosowany jest również przy braku ciągłego dozorowania centralki przez 

obsługę. 

 

W trybie alarmu II stopnia następuje uruchomienie urządzeń zewnętrznych sterowanych  przez system 

SSP a w szczególności: 

 

• podanie sygnału wyłączającą wentylację bytową,  

• podanie sygnału do zamknięcia klap odcinających, 

• uruchomienie klap oddymiających,  

• zwolnienie blokad elektrotrzymaczy drzwiowych. 

 

Powrót do trybu normalnej pracy systemów współpracujących z systemem SSP może nastąpić tylko w 

przypadku skasowania alarmu w centrali SSP. 

 

Scenariusz pożarowy  rozwoju zdarzeń zostanie opracowany jako oddzielny dokument. 
 

2.4. Zasilanie w energię elektryczną. 

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów zasilanie central sygnalizacji pożaru powinno być z 

dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej 

 z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V AC z przed wyłącznika prądu z rozdzielnicy 

w rozdzielni prądu; 

Połączenie z rozdzielnicą kablem HDGs PH90 3x1,5. W rozdzielnicy przewidziano osobny bezpiecznik 

do zabezpieczenia obwodu centrali. Zabezpieczenie w rozdzielnicy opisane jako „ZABEZPIECZENIE 

CENTRALI PPOŻ”   Poza centralą do wyżej wymienionego obwodu nie mogą być przyłączane żadne 

dodatkowe odbiorniki energii elektrycznej. 

  

  baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SSP w przypadku 

zaniku prądu przemiennego. W przypadku zaniku napięcia zasilającego akumulatory wewnętrzne 

centrali umożliwiają jej dalsze dozorowanie przez 72 h. Jako akumulatory wewnętrzne zastosowane 

będą akumulatory kwasowe, szczelne, bezobsługowe 2 x l2V/ zgodne z DTR centrali. 

 
Obwód zasilania zabezpieczony będzie nadprądowo bezpiecznikiem 10A. 

 

2.5. Instalacje przewodowe 

 

• Okablowanie linii dozorowych   - kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Kabel posiada izolację w kolorze 

czerwonym będzie prowadzony  podtynkowo lub natynkowo.  

• Okablowanie linii sygnalizacyjnych. Zastosowany będzie kabel HDGs 2x1 o odporności ogniowej PH 90. 

Do  urządzeń wykonawczych prowadzono kable sterownicze typu HDGs. Wszystkie połączenia 

indywidualne będą wykonane za pomocą puszek PIP. Prowadzony  podtynkowo lub natynkowo.. 

• Okablowanie podstawowego  zasilania urządzeń:  centrali - realizowane będzie kablem zasilania 

elektrycznego HDGs 3x 1,5 PH90. Będzie  prowadzony  podtynkowo lub natynkowo..  

 

 

2.6 Sygnalizacja o zagrożeniu pożarem. 

Koncepcja instalacji przewiduje realizacji selektywnego (w zagrożonej strefie pożarowej) powiadamiania 

użytkowników obiektu na wypadek powstania pożaru poprzez załączenie sygnalizatorów optyczno - 

akustycznych. Sterowanie następować będzie poprzez wyjścia programowalnego przekaźnikowego modułu 

sterowniczego zainstalowanego w centrali SSP.  
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3. Monitoring do JRG PSP - opcja. 

Centrala sygnalizacji pożarowej jest przystosowana do połączenia z lokalną jednostką Państwowej Straży 

Pożarnej za pośrednictwem Urządzenia Transmisji Alarmów (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP ma możliwość 

połączenia bezpośrednio. Centrala umożliwia przesyłanie sygnałów alarmu ogólnego II stopnia, oraz sygnału 

ogólnego uszkodzenia systemu poprzez zamknięcie odpowiednich styków przekaźnikowych w CSP.  

 

4. Montaż urządzeń i instalacji 

Montaż urządzeń i wyposażenia wykonana będzie zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową, przez 

uprawnionego instalatora. Montaż instalacji wykonano zgodnie z wymogami norm:  

 PKN-CEN/TS 54-14:2006  Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pożarowej - Projektowanie, 

zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji"  

 

 

5. Odbiór robót 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru do eksploatacji Wykonawca  

przekaże:  

 dokumentację powykonawczą;  

 ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP;  

 protokoły próbnego uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru; 

 

 

 

6.  Zalecenia dla użytkownika 

Montaż instalacji będzie wykonana przez uprawnionego instalatora. W pomieszczeniu gdzie zainstalowana 

będzie centrala SSP wykonawca umieści:  

 instrukcję obsługi centralki;  

 książkę przeglądów okresowych (konserwacji).  

 

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji. 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana 

(przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Należy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi 

technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania 

instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. 

 

Urządzenia należy obsługiwać i konserwować zgodnie z ich DTR. Wszelkie naprawy, konserwacje i inne 

czynności obsługowe należy wpisać do zeszytu konserwacji systemu. System Sygnalizacji Alarmowo - 

Pożarowej może być konserwowany i naprawiany jedynie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych2 oraz szczegółowych zasad prowadzenia kontroli, 

przeglądów technicznych, konserwacji i dozoru sygnalizacji alarmu pożaru  określonych w Polskiej Normie 

PKN –CEN/TS 54-14  należy przeprowadzać serwis SSP obejmujący  przedstawione poniżej działania (zakres 

wg Polskiej Normy Specyfikacji Technicznej ) 

          

Konserwacja Instalacji Sygnalizacji Pożaru 

 

Obsługa codzienna 3 

                                                           
2 Rozdział 1, § 3.3 Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109  poz. 719) 
3 Według punktu 11.2.1.a.   PKN –CEN/TS 54-14 
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• Sprawdzenie czy centrala wykazuje stan dozorowania, każda nie prawidłowość musi być odnotowana w 

książce eksploatacji, 

•  podjęcie niezbędnych działań po ewentualnym alarmie z dnia poprzedniego 

• Sprawdzenie czy po ewentualnym wyłączeniu instalacja została przywrócona do stanu dozorowania 

 

Obsługa miesięczna 4 

• Przeprowadzenie testu wskaźników centrali  

• Odnotowanie ewentualnych niesprawności w książce eksploatacji  

 

Obsługa kwartalna 5 

• Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji 

•  podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji 

• Sprawdzenie odbioru przez CSP sygnałów wysyłanych przez czujniki zamontowane na liniach 

dozorowych 

• Sprawdzenie wyświetlania przez CSP określonych sygnałów 

• Sprawdzenie emisji alarmu przez centralę  

• Sprawdzenie prawidłowości uruchamiania wszystkich urządzeń alarmowych 

• Sprawdzenie prawidłowości nadzorowania uszkodzeń 

• Sprawdzenie działania łącza alarmu zewnętrznego ( do centrali monitorowania i do straży pożarnej) 

• Sprawdzenie czy nie wykonano przeróbek i zmian instalacji  

 

Obsługa roczna6  

• Sprawdzenie czujników zamontowanych na liniach dozorowych 

• Sprawdzenie zdatności centrali do uaktywnienia wszystkich sterowań , przeprowadzenie testu sterowań  

• Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych, sprawdzenie ich stanu oraz zabezpieczenia  

• Sprawdzenie czy w chronionym obiekcie nie wystąpiły zmiany budowlane mające wpływ na pracę 

instalacji  

• Sprawdzenie stanu akumulatorów rezerwowych  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Według punktu 11.2.1.b.   PKN –CEN/TS 54-14 
5 Według punktu 11.2.1.c.   PKN –CEN/TS 54-14  
6 Według punktu 11.2.1.d.   PKN –CEN/TS 54-14:2006 








