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3. Informacje ogólne 

 

3.1   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizacji pożarowej budynku 

Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w 

Bondyrzu. System zapewni monitorowanie całości obiektu pod względem ochrony 

przeciwpożarowej w celu ochrony znajdujących się w nim osób i mienia. 

3.2 Podstawa techniczna opracowania 

- Rzuty architektoniczne budynku  

- Rozporządzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 

   i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

- Rozporządzenie MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dn. 2    

  września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i  

  innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,   

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r.). 

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

    projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

- PN-EN 54-(1, 2, 3, 7, 11, 21, 23) - Systemy sygnalizacji pożarowej  

- SITP – Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej 

- Dokumentacja techniczna firmy POLON-ALFA  

 

3.3    Założenia projektowe 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz rozporządzeniami w zakresie ochrony muzeów w 

instalacje. Projekt przewiduje automatyczny system sygnalizacji pożaru oparty nacentrali POLON 

4100 firmy POLON-ALFA służący do wykrywania, analizowania, sygnalizowania pożaru, 

powiadomienia właściwych służb (opcja) oraz sterowania urządzeniami p-poż. Sygnalizacja 

pożaru uruchamiana jest z ostrzegaczy pożarowych /czujki dymu/ oraz ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych /ROP/ i sygnalizowana na zewnątrz poprzez sygnalizator akustyczny SAK-7. 

3.4 Dobór systemu 

Instalacja SAP opisana w niniejszym projekcie oparta jest na adresowalnym systemie 

zaprojektowanym na centrali pożarowej POLON 4100. Celem systemu jest przekazanie informacji 
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personelowi o wystąpieniu alarmu oraz wskazanie lokalizacji punktu z którego pochodzi sygnał 

alarmowy i podjęcia odpowiednich kroków co do zaistniałej sytuacji. Sterownik centrali dokonuje 

ciągłego odczytu wszystkich niezbędnych informacji z dołączonych linii, prowadzi kontrolę stanu 

elementów manipulacyjnych, steruje sygnalizacją świetlną i akustyczną oraz przekaźnikami 

obwodów wyjściowych. Jednocześnie taki stan zostaje wyświetlony na panelu obsługi centrali 

alarmowej z dokładną lokalizacją miejsca uszkodzenia.  

3.5. Analiza zagrożeń 

Przyczyny powstawania pożaru w pomieszczeniach zależą przede wszystkim od rodzaju tych 

pomieszczeń, materiałów składowanych w nich, stanu instalacji technicznych (elektrycznych, 

gazowych), ilości osób oraz ich stanu świadomości o istniejących zagrożeniach pożarowych. 

Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów są: 

 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych, 

 nieostrożność osób dorosłych, 

 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, sprzęt oświetlenia, 

odbiorniki bez urządzeń grzewczych, 

 wady urządzeń grzewczych, 

 podpalenia. 

W większości przypadków pożarów w obiektach, pożar można podzielić na fazy: 

1 – Zapłon. Następuje gwałtowny wzrost temperatury. Materiały o dobrych właściwościach 

przeciwpożarowych nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się ognia, natomiast właściwości 

materiałów łatwopalnych powodują zadymienie, pojawiają się płomienie z równoczesnym 

wydzielaniem się dużej ilości czarnego, toksycznego dymu. Toksyczne gazy i kiepska widoczność 

mogą okazać się zabójcze zanim ogień się w pełni rozwinie.  

2 - Faza płomieni, strukturalna ochrona przeciwpożarowa odgrywa ważniejszą rolę w 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia. Druga faza trwa tak długo, jak płoną dostępne 

materiały palne.  

3  - faza wygaszania, rozpoczyna się, gdy wszystkie materiały palne zostaną spalone. 

3.6. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym 

Przy konfiguracji alarmowania pożaru należy wyeliminować możliwości nieuzasadnionego 

wyzwolenia alarmu i skutki z nim związane. W celu eliminacji „fałszywych alarmów” 

zastosowano opóźnienie (np. w celu dokonania zwiadu), kasowania w określonym czasie. W tym 

celu wykorzystywane jest pojęcie alarmów I i II stopnia.  

- Alarm I stopnia – tryb alarmowania w którym uruchomienie wyjść alarmowych centrali 

pożarowej nastąpi po czasie wstępnego rozpoznania zagrożenia (pożar-zadymienie). Anulowanie 
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alarmu odbywa się przez ręczne skasowanie komunikatu o alarmie pożarowym w centrali 

pożarowej. Nie potwierdzenie komunikatu alarmowego powoduje uruchomienie alarmu II stopnia, 

- Alarm II stopnia – tryb alarmowania w którym nastąpi uruchomienie wyjść alarmowych 

centrali CSP po odebraniu sygnału o alarmie pożarowym po określonym czasie (czas potrzebny na 

skasowanie  alarmu I stopnia). Ten tryb, alarmu jest zawsze przypisany dla ręcznych ostrzegaczy 

pożaru (ROP). Powoduje również natychmiastowe odcięcie zasilania obiektu w energię 

elektryczną. 

  Aby móc przesłać sygnał alarmu II stopnia, do budynku musi być dostarczony sygnał 

internetowy. Zaleca się podpisanie umowy o świadczenie usług internetowych z dowolnym 

operatorem. W ten sposób jednostka PSP jest powiadamiana  o wystąpieniu nieprawidłowości 

związaną z niebezpieczeństwem pożarowym. 

3.7 Wyłącznik P-POŻ. 

Budynek wyposażony zostanie w wyłącznik przeciwpożarowy umiejscowiony obok drzwi 

wejściowych. Uruchomienie jego spowoduje rozłączenie głównego ciągu zasilania. Ponowne 

załączenie napięcia może tylko odbyć się poprzez ręczne załączenie rozłącznika z w tablicy 

„WYŁ. GŁ.” za pomocą napędu obrotowego.  

3.8 Konfiguracja systemu p-poż. 

System wykrywania pożaru zaprojektowano na 3 pętlach dozorowych. Atutem takiego 

rozwiązania jest szeroka możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe detektory pożaru bez 

istotnych zmian w systemie p-poż.  

Konfiguracja systemu: 

- linia dozorowa nr 1 – obejmuje przyciski ROP  

- linia dozorowa nr 2 – obejmuje optyczne czujki dymu zlokalizowane w części „A”   

- linia dozorowa nr 3 – obejmuje optyczne czujki dymu zlokalizowane w części „B”   

3.9 Zastosowane urządzenia SAP 

- centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 

Centrala sygnalizacji pożarowej POLN 4100jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy 

pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów. Centrala koordynuje 

pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, 

wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do 

centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala wyposażona jest w cztery linii (2 linie 

dozorowe i 2 linie kontrolne) z możliwością podłączenia po 64 czujek na linii, bądź 10 
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przycisków ROP w każdej linii. Linie dozorowe pracują w układzie promieniowym. Centralę 

należy zasilić z przed wyłącznika p-poż za pomocą przewodu niepalnego HDGs 3x1,5mm².  

- czujka pożarowa DUR-4043 

Czujka przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym 

początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiały zaczyna się tlić, więc na ogół długo przed 

pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do 

pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, 

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

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

kondensację pary wodnej.  

- przewody zasilające i sygnalizacyjne 

Do zasilania i sygnalizowania instalacji SAP stosuje się przewody niepalne i uniepalnione: 

-) YnYKSYekw - Telekomunikacyjny kabel stacyjny, o żyłach miedzianych jednodrutowych, o 

izolacji polwinitowej, powłoce polwinitowej uniepalnionej oraz o wspólnym ekranie na ośrodku. 

Kable stosowane są w instalacjach urządzeń alarmowych i systemów przeciwpożarowych. 

-) HDGs - Przewód ognioodporny bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach 

oświetlenia awaryjnego, systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, 

dźwiękowych systemach ostrzegawczych, których działanie przewidziane jest w warunkach 

pożaru. 

3.10   Dobór akumulatorów 

 Dobór akumulatorów zasilania awaryjnego dotyczy adresowalnej centrali pożarowej POLON 

4100 urządzeń detekcyjnych w postaci czujek, przycisków ROP oraz urządzeń kontrolno – 

sterujących. Rezerwowe źródło zasilania powinno zapewnić pracę dozorową systemu przez                   

72 godziny i 30 minut podczas alarmu. Obliczenia dotyczące doboru akumulatorów 

przedstawiono poniżej: 

element alarmowy symbol Is(mA) Ia(mA) Ilość Is/1h Ia/1h Is/72h Ia/0,5h 

Centrala pożarowa 
POLON 

4100 
70 1000 1 70 1000 5040 500 

Czujka optyczna DUR-40 0,06 20 15 0,9 300 64,8 150 

Sygn. akustyczny SA-K7 0 65 3 0 195 0 97,5 

5104,8 747,5 

razem: 5,85 Ah 
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gdzie: 

Is(mA) – pobór prądu w trybie dozorowania 

Ia(mA) – pobór prądu w trybie alarmowania 

Is/1h – minimalna pojemność ogniw dla normalnej pracy systemu przez 1 godzinę 

Ia/1h – minimalna pojemność ogniw dla alarmowej pracy systemu przez 1 godzinę 

Is/72h – minimalna pojemność ogniw dla normalnej pracy systemu przez 72 godziny 

Ia/0,5h – minimalna pojemność ogniw dla normalnej pracy systemu przez 0,5 godziny 

 

Zgodnie z Polską Normą PKN-CEN / TS 54-14: 2006 minimalna pojemność akumulatorów jest  

oblicza ze wzoru (podtrzymanie działania instalacji przez co najmniej 72godziny plus 30 min. 

obciążenia w stanie alarmowania): 

Qmin=1,25*I*t 

Qmin=1,25*5,85Ah 

Qmin=7,32h 

Jako źródło zasilania rezerwowego należy wykorzystać akumulator o napięciu 12V i pojemności 

znamionowej min. 8Ah. Do ładowania akumulatorów należy wykorzystać wewnętrzny zasilacz 

centrali. 

3.11 Uwagi wykonawcze do instalacji SAP 

Wszystkie połączenia oraz instalacje elementów systemu należy wykonać zgodnie z DTR 

producenta urządzeń. Oprzewodowanie zostanie wykonane jako podtynkowe. Ręczne ostrzegacze 

pożarowe (ROP) należy montować na wys. ok.1,4m. Nie wolno mocować przewodów instalacji 

SAP do linek nośnych opraw oświetleniowych i innych instalacji. Należy przestrzegać lokalizacji 

podanych na rysunkach czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Gniazda 

czujek mocować bezpośrednio do stropów o ile na rysunkach nie pokazano inaczej. Urządzenia 

instalacji SAP należy wykonać w taki sposób, aby uniknąć kolizji z instalacjami sanitarnymi. 

W trakcie montażu czujek należy zachować (nie zmniejszać) minimalne ich odległości od ścian, 

podciągów i innych elementów konstrukcyjnych - 0,5m. 

Czujki nie powinny być montowane w odległości mniejszej niż 1 m od kratek wentylacyjnych. 

Wszystkie przepusty przez ściany i stropy należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć i uszczelnić. 

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat dopuszczalności CNBOP. 

 

 
















