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I. Część opisowa

PROJEKT WYKONAWCZY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH.
1.

Dane ogólne

1.1.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej stanowiącej podstawę
do
 realizacji inwestycji oraz opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. o
której mowa w §4 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 29 ust. 4 pkt.
2) Ustawy Prawo budowlane, dotyczącym robót budowlanych prowadzonych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków.
Całościowa inwestycja której niniejszy projekt jest częścią polega na dostosowaniu obiektu Szkoły
Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Zakres opracowania obejmuje tylko budynek wolnostojący szkoły podstawowej (adres: Wały Generała
Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz) położony na działce geodezyjnej nr 562/1 obręb 0001
identyfikator: 302205_4.0001.562/1.
Zakres inwestycji obejmuje prace wewnątrz budynków, nie ma wpływu na teren zewnętrzny i nie
wymaga wg przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie obejmuje zmiany sposobu użytkowania obiektu.
Podstawą do zastosowanych rozwiązań projektowych oprócz przepisów wykonawczych stanowią
Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży pożarnej:
 nr 16/2019 z dnia 29.01.2019r
 nr 16-1/2019 z dnia 29.01.2019r
 nr 16-2/2019 z dnia 29.01.2019r
oraz załącznik do w/w – „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 w Rawiczu z Listopada 2018 roku.
Niniejsze postanowienia oraz ekspertyza dopuszcza do zastosowania rozwiązań technicznych
zamiennych lub ponadprogramowych stanowiących podstawę do spełnienia przepisów technicznobudowlanych inaczej niż jest to wskazane w obowiązujących na dzień powstania opracowania
przepisach wykonawczych.
Ze względu na zakres inwestycji tzn. realizacja wytycznych przytoczonego postanowienia, ekspertyzy
technicznej oraz wytycznych inwestora, niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian w warunkach
innych niż przeciwpożarowe. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmian w warunkach higienicznosanitarnych oraz Bezpieczeństwa Higieny pracy.
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1.2.

Postawa opracowania

Akty prawne
1.2.1.

Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

1.2.2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.2.3.

Rozporządzenie 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 z 2010,
poz. 719, ze zmianami)

1.2.4.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

Uzgodnienia, poszanowania, decyzje:
1.2.5.

Upoważnienie, umowa na prace projektowe oraz wytyczne inwestora

1.2.6.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Straży Pożarnej nr 16/2019 z dnia 29.01.2019r, nr 161/2019 z dnia 29.01.2019R. nr 16-2/2019 z dnia 29.01.2019r

1.2.7.

„Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w
Rawiczu z Listopada 2018 roku.

1.3.

Przedmiot opracowania, załażenia wstępne, zalecenia eksploatacyjne
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rządzeń przeciwpożarowych w istniejącym
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu.
Niniejsza część opracowania
zawiera projekty wykonawcze
następujących urządzeń
przeciwpożarowych:
• System sygnalizacji pożaru
• System oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Urządzenia przeciwpożarowe z obiekcie powinny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem
wykonawczym urządzeń przeciwpożarowych. Projekty urządzeń przeciwpożarowych w ramach
niniejszego opracowania zostają uzgodnione z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urządzenia prób i badań, potwierdzonych prawidłowość ich działania.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne zaprojektowanych urządzeń powinny być
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producentów wybranych systemów, nie rzadziej niż raz
w roku.
Zaprojektowane urządzenia zaliczają się do urządzeń przeciwpożarowych o których mowa w §2 ust.
1 pkt 9) Rozporządzenia [1.2.3]
Zakres projektu został ustalony w oparciu o wytyczne
 §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 Art. 29 ust 4 Prawa Budowlanego
 Art. 30 Prawa Budowlanego
Oraz na zasadach wiedzy technicznej.
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1.4.

Informacja o zmianach w projekcie i szczegółach wykonawczych.
Niniejszy projekt stanowi dokumentację wykonawczą. Zakres opracowania został określony jest przez
projektantów w oparciu o zasady wiedzy technicznej.
Rozwiązania przedłożone w niemniejszej dokumentacji stanowią podstawę do wykonania inwestycji
objętej projektem. Prace budowalne prowadzone są w istniejącym budynku.
Uszczegółowienie dokumentacji oraz jej ewentualne zmiany należy wykonać w trakcie prowadzonych
prac w ramach dokumentacji wykonawczej uzupełniającej. Wszystkie dokumentacje uzupełaniające
nie są przedmiotem opracowania.
Zmiany w rozwiązaniach projektowych
Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą zostać każdorazowo
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę. Rozwiązania te muszą być
zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami wszystkich zezwoleń i dopuszczeń prawnych,
obowiązującymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do
obowiązkowego stosowania.
Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i
instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, zarówno jej częścią rysunkową i
opisową wszystkich branż oraz dokonać dokładnej wizji lokalnej na budowie obejmującej wszystkie
miejsca w których planuje się prace budowlane. Ze względu na zakres prac oraz miejsce inwestycji
(obiekt istniejący) szczególnie istotne jest zapoznanie się przyszłego wykonawcy ze stanem
technicznym obiektu oraz zakresem prac. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności
należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z Projektantem w celu ich wyeliminowania. Pace
wykonawcze wykonywane będą w funkcjonującym obiekcie budowlanych, podczas planowania prac
budowlanych należy zapewnić niezbędne zabezpieczenia.
Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny budynku powinien być
każdorazowo poprzedzony: odkrywką i przewiertem kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem
autorskim. Zabrania się wykonywania przepustów instalacyjnych w stropach i ścianach bez badania
stanu istniejącego elementu. Wszelkie niezgodności należy skonsultować z projektantem przed
wykonaniem danego elementu oraz przed zamówieniem materiałowym.
Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.2010.113.759
wraz z późniejszymi zmianami) Art. 29.1 - W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia i
ograniczeniem opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w dokumentacji projektowej
wskazano konkretne produkty oraz urządzenia, stanowiące elementy przedmiotu zamówienia.
Niemniej zgodnie z w/w przepisem poszczególne elementy przedmiotu zamówienia mogą zostać
zamienione przez produkty „równoważne” lub „lepsze”. Podstawą zastosowania równoważnych
elementów zamówienia jest pisemna zgoda Inwestora oraz Projektanta danej specjalności.
Akceptacja rozwiązania zastępczego musi zostać poprzedzona wnioskami materiałowymi
zawierającymi:


element podlegający wymianie,



specyfikację techniczną,



dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski ( w
przypadku urządzeń przeciwpożarowych – świadectwo dopuszczenia)



dokumentację techniczną sporządzoną przez uprawnionego projektanta w danej branży,
zawierającą w/w elementy, w przypadku zmian w warunkach przeciwpożarowych lub zmian w
projektach urządzeń przeciwpożarowych zmiana musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą od
zabezpieczeń przeciwpożarowych,
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1.5.

jednoznaczne określenie równoważności elementów (zestawienie podstawowych parametrów
charakterystycznych i określenie „spełnia” lub ‘nie spełnia” wymagania wskazane w projekcie

Lokalizacja
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

1.6.

Inwestor
Gmina Rawicz ul. Piłsudzkiego 21, 63-900 Rawicz.

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
Budynek Szkoły podstawowej nr 3 znajduje się w Strefie Ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytków. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
W zawiązku z powyższym planowana inwestycja wymaga:
•

Uzyskania pozwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

•

Zgłoszone organowi administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 2)
Ustawy Prawo budowlane, dotyczącym robót budowlanych prowadzonych na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków.

Zakres prac nie ma obejmuje działań na zewnątrz obiektu i nie ingeruje w jego elewację.
3. Opis obiektu
3.1.

Opis ogólny obiektu.
Budynek szkoły jest obiektem średniowysokim, wolnostojącym, czterokondygnacyjnym z pierwszą
kondygnacją nadziemną częściowo zagłębioną do ok 30 cm. Najniższa kondygnacja to przede
wszystkim pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze, socjalne, sanitariaty, szatnie, kuchnia, warsztat,
kotłownia. Występuje tam również sala lekcyjna, świetlica, pokój nauczycielski, biuro oraz sklepik
szkolny. II i III kondygnacja to pomieszczenia typowo szkolne. W skład IV kondygnacji wchodzi
biblioteka, czytelnia oraz poddasze nieużytkowe.
Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, konstrukcja
nośna dachu drewniana przekryta dachówką. Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i
obustronnie otynkowane. Stropy częściowo ceglane, częściowo betonowe oparte na ścianach i
metalowych podciągach. Strop pomiędzy Aulą (trzecia kondygnacja), a nieużytkowym poddaszem
wykonany został jako drewniany. Metalowe podciągi w niektórych pomieszczeniach szkolnych
widoczne i nieosłonięte. Komunikację wewnętrzną zapewniają trzy klatki schodowe. Wyjście z klatki
schodowej łączącej wszystkie kondygnacje w budynku na nieużytkowe poddasze zamknięte zostało
drzwiami drewnianymi, obustronnie obitymi blachą.
Ogrzewanie obiektu realizowane jest przy pomocy kotła CO opalanego paliwem gazowym o mocy 188
kW, który usytuowany został w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu kotłowni znajdującym się na
pierwszej kondygnacji obiektu. Kurek główny instalacji gazowej znajduje się na zewnątrz obiektu od
strony ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany został w
pobliżu wejścia głównego do obiektu zlokalizowanego od strony boiska szkolnego.
Z obiektu na zewnątrz prowadzą trzy wyjścia ewakuacyjne. Drzwi usytuowane od strony ul. Wały
Jarosława Dąbrowskiego oraz od strony boiska szkolnego otwierają się zgodnie z kierunkiem
ewakuacji natomiast drzwi usytuowane od strony wschodniej otwierają się do wewnątrz obiektu.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W całości stanowi jedną strefę pożarową
z wydzielonym pożarowo pomieszczeniem kotłowni. Wyposażony jest w następujące instalacje:
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, odgromową.
Parametry charakterystyczne
 Powierzchnia zabudowy: ok. 865 m²
 Powierzchnia użytkowa: ok. 2 022,60 m²,
 Powierzchnia poddasza nieużytkowego: 521,10 m2,
 Wysokość obiektu: 24,5 m do kalenicy,
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3.2.

Grupa wysokości obiektu: budynek średniowysoki - SW
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 (w tym jedna częściowo zagłębiona)
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Istniejąca instalacja sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu.
Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporządzenia [1], w kotłowni z urządzeniami gazowymi o łącznej mocy
cieplnej powyżej 60 kW należy Zawór odcinający dopływ gazu do budynku (będący elementem
urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego) powinien być instalowany poza budynkiem (pomiędzy
kurkiem głównym a wprowadzeniem do budynku) zgodnie z § 158 ust. 6 rozporządzenia [1]. Warunek
ten jest spełniony. Kurek główny instalacji gazowej usytuowany został na zewnątrz obiektu od strony
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego. Lokalizację powyższego oznakowano znakiem zgodnym z PN.
Istniejący system MAG-2000/32-50 oraz centrala sterująca ALKASTER CS4X.

.

Centrala sterująca CS4X/8X jest główną jednostką Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń
Gazowych (ZSZG). Podstawowym jej zadaniem jest zbieranie informacji od detektorów gazu,
zainstalowanych w pomieszczeniach w których mogą pojawić się gazy wybuchowe lub toksyczne i
przesłanie obrobionych sygnałów do urządzeń wykonawczych takich jak sterowniki zaworowe,
sterowniki uniwersalne i sygnalizatory optyczno-akustyczne. Do systemu istnieje możliwość
podłączenie 2 sterowników uniwersalnych STU-08W.
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DANE OGÓLNO-BUDOWLANE
4. Opis szczegółowy zakresu prac budowlanych
4.1.

Rozbiórki
W ramach inwestycji planuje się następujące prace rozbiórkowe lub wyburzeniowe:
 Bruzdowanie, otworowanie ścian i stropów w celu montażu tras kablowych instalacji
elektrycznych
 Demontaż lokalny fragmentów instalacji elektrycznych, Centralnego ogrzewania, wody,
wentylacji w miejscach planowanych prac
Nie planuje się zmian w układzie konstrukcyjnym obiektu, zmian w obciążeniach użytkowych budynku.
Zabrania się bruzdowania elementów żelbetowych (słupy, podciągi, trzpienie, wieńce itp.) w grubości
otuliny.
Zabrania się wykonywania odorów lub cięcia istniejący stropowych belek stalowym W przypadku
ingerencji w elementy konstrukcyjne niezidentyfikowane w dokumentacji projektowej niezwłocznie
powiadomić nadzór autorski.

4.2.

Montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji SSP
Zgodnie z częścią elektryczną projektu oraz projektami urządzeń przeciwpożarowych.

4.3.

Wydzielenia pożarowe

4.3.1.

4.4.

Przepusty instalacyjne
Przepust instalacyjne w przegrodach o minimalnej klasie EI60 (pomieszczenie kotłowni gazowej)
należy zabezpieczyć systemowo w klasie danej przegrody. Przepusty kablowe zabezpieczać
systemową ogniochronną masą silikonową uszczelniającą. Grubość spoiny oraz ewentualne
wypełniacze dobrać w zależności od szerokości szczeliny zachowując wytyczne przyjętego systemu
w zależności od wymaganej szczelności ogniowej. Wszystkie zabezpieczone przepustu oznakować
tabliczką znamionową na budowie. W przypadku zabezpieczeń instalacji sanitarnych stosować
opaski termokurczliwe wg przyjętego systemu biernych zabezpieczeń pożarowych.
Prace wykończeniowe

4.4.1.

Ściany i stropy
Wszystkie instalacje projektowane należy montować w bruzdach. Bruzdy i ubytki powstałe w murach
podczas prac związanych ze wszystkimi branżami należy uzupełnić tynkami i masami szpachlowymi,
zagruntować i pokryć farbami akrylowymi kolorem uzgodnionym z inwestorem dopasowanym do
istniejącej kolorystyki. Przy wykonywaniu tras kablowych głównych, większe ubytki w ścianach i
stropach uzupełniać zaprawą klejową lub cementowo-wapienną. Szpachlowania tras kablowych
wykonywać przy użyciu siatek zbrojących z samoprzylepnych taśm z włókna szklanego.

4.4.2.

Posadzki
W miejscach planowanych prac budowlanych ubytki w posadzkach należy uzupełnić materiałem
dopasowanym do istniejącego. Dotyczy prac związanych z prowadzeniem tras kablowych.

4.4.3.

Montaż tras kablowych
Trasy kablowe prowadzić w bruzdach ściennych i sufitowych. Każdorazowo, przez wykonaniem
bruzdy należy wykonać odkrywkę badawczą i w razie konieczności konsultować z nadzorem
autorskim projektu budowlanego. Wszystkie trasy kablowe wykonywać w oparciu o wytyczne danego
systemu. Trasy kablowe o zadanej klasie odporności ogniowej wykonywać jako „ zespoły kablowe”
przy użyciu wszystkich elementów danego systemu. Planuje się prowadzenie nowej głównej strasy
systemu SSP (trasy pętli detekcyjnych, trasy pętli sterująco-kontrolnej, trasy pętli sygnałowych),
W tym celu należy wykorzystać istniejącą główną trasę pionową zlokalizowaną nad pomieszczeniem
kotłowni (lokalizacja wg części graficznej opracowania). Prze przystąpieniem do otworowania
stropów należy wykonać odkrywkę badawczą. Założona konstrukcja stropów w miejscach trasy to
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strop ceramiczny gęsto żebrowy gr 30cm oraz stropy ceramiczne sklepione. Na poziomie poddasza
stropy drewniane. W przypadku różnicy z założeniami projektami należy skonsultować trasę z
nadzorem autorskim projektu budowlanego. Wszystkie otworowania wykonywać bez przecinania
prętów zbrojeniowych. Zabrania się otworowania istniejących belek stalowych stanowiących oparcie
pod belki stropów między kondygnacyjnych, Bruzdy poprzedzić odkrywką badawczą i skonsultować
z nadzorem autorskim.

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Uwaga! Ze względu na zakres prac ustalony na podstawie ekspertyzie technicznej oraz odstępstw PSP,
osoby biorące udział w procesie budowlanym, jako uczestnicy procesu budowalnego w rozumieniu art..17
Prawa Budowlanego, zobowiązani sią do zapoznania się z w/w dokumentami stanowiącymi podstawę
opracowania. Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały wskazane w Ekspertyzie Technicznej, poniżej
wyszczególniono wytyczne istotne na projektu urządzeń przeciwpożarowych.
Na podstawie § 212 ust. 2 i 5 rozporządzenia [1] budynek zakwalifikowany do grupy wysokości jako
średniowysoki (SW) i zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Zgodnie z § 209. ust. 2 rozporządzenia [1] budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

I kondygnacja – 100 osób

II kondygnacja – 250 osób

III kondygnacja – 240 osób

IV kondygnacja – 30 osób
Przewidywana maksymalna ilość osób: 620.
W obiekcie aktualnie może przebywać łącznie jednocześnie do 620 osób. Na potrzeby ekspertyzy przyjmuje
się, że w obiekcie docelowo będzie przebywać nie więcej niż 620 osób, w tym nie więcej niż 50 w jednym
pomieszczeniu.
W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zewnętrzne zagrożone wybuchem.
Obiekt w całości obecnie stanowi jedną strefę pożarową. W budynku średniowysokim zakwalifikowanym do
kategorii zagrożenia ludzi ZL III, zgodnie z § 227 ust. 1 rozporządzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy
pożarowej może wynosić maksymalnie 5 000 m². Powierzchnia strefy pożarowej budynku wynosi 2 387,00
m2, co stanowi 48 % wielkości dopuszczalnej strefy pożarowej.
Pomieszczenia wydzielone pożarowo: Na I kondygnacji budynku zlokalizowana jest kotłownia z kotłem
opalanym paliwem gazowym o mocy 188 kW, która stanowi wydzielone pożarowo pomieszczenie zgodnie z
§ 220 ust. 1 rozporządzenia [1]. Ściany wykonane zostały w klasie odporności ogniowej EI60, natomiast
strop w klasie odporności ogniowej REI60. Powyższa została zamknięta drzwiami o klasie odporności
ogniowej EI30. Istniejące przepusty instalacyjne zostały wykonane w klasie odporności ogniowej EI60.
Drewniany strop w pomieszczeniu Auli nie będzie wydzielone pożarowo.
Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku wykazała
nieprawidłowości, jakie występują w obiekcie. W ekspertyzie technicznej przedstawiono przedsięwzięcia,
których realizacja w istotny sposób poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego, ale w całości nie doprowadzi
do pełnej zgodności z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych ze względu na istniejącą
konstrukcję budynku i wymagania minimalnej ingerencji w znajdujący się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Jako rozwiązanie ponadstandardowe, nie wymagane przepisami, wyposażenie budynku w:
 system sygnalizacji pożarowej z centralką umieszczoną w sekretariacie szkoły, oraz sygnalizatorem
optyczno-akustycznym na zewnątrz budynki,
 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich ciągach komunikacyjnych,
 gaśnice w ilości zwiększonej o 100 % w stosunku do normatywu.
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6. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Uwagi ogólne
 W cyklu technologicznym budowy należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i
warunków technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych.
 Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.
 Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
 Wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy
informować konstrukcyjny nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub
zastosowania rozwiązań zamiennych.
 Stosować materiały budowla nie posiadające certyfikaty zgodności oraz w konkretnych
przypadkach świadectwa dopuszczenia.
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Postolin 21a, 56-300 Milicz
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Inwestor

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji

Gmina Rawicz
ul. Piłsudzkiego 21, 63-900 Rawicz
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Rawicz 63-900,
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.

7.2.

Zakres prac* sprowadza się do:
 Przygotowanie placu budowy
 Demontaż urządzeń, instalacji
 Montażu Instalacji
 Uporządkowanie terenu budowy

*Prace w kolejności realizacji

7.3.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działce zlokalizowane są dwa budynki oraz sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej, zakres
prac nie będzie obejmował prac na terenie zewnętrznym. Prace wewnątrz istniejącego obiektu.

7.4.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi .
 Niezidentyfikowane elementy instalacji wewnątrz obiektu
 Niezidentyfikowane okablowanie podtynkowe

7.5.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i rodzaj oraz
miejsce i czas ich występowania).
W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
(§ 6., ust.1), należy szczególną uwagę zwrócić na występujące zagrożenia związane z prowadzeniem
wymienionych poniżej rodzajów robót budowlano – montażowych:
 Prace na wysokości

7.6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia pracowników w
zakresie BHP:
 szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 instruktaż ogólny związany z przepisami BHP

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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instruktaż stanowiskowy
zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń
jak wyżej
 W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy
przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.
Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i
udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla
poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką wyznaczonego
pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
7.7.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Roboty budowlano–montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią wykonania
robót, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz planem
BIOZ.W całym okresie realizacji prace powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie („Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót
budowlanych” – Dz. U. Nr 47, poz. 401). W trakcie prac w danym fragmencie budynku wyłączyć tą
część obiektu z użytkowania lub ograniczyć dostęp osób postronnych.
NINIEJSZĄ INFORMACJĘ BIOZ NALEŻY CZYTAĆ Z INFORMACJAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
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PROJEKTY URZĄDZEŃ PRZECIWPOZĄROWYCH
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
8. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów powiązanych do
budynku szkoły podstawowej nr 9 w Rawiczu. Niniejsze opracowanie stanowi część projektu dostosowania
budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Projektowane systemy przeciwpożarowe (SSP )
wskazane zostały w ekspertyzie ochrony przeciwpożarowej jako rozwiązania zamienne.
Niniejszy opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych budynku innych niż na potrzeby systemów
pożarowych. Istniejąca instalacja gniazd, zasilania urządzeń bytowych, oświetlenia bytowego – bez zmian.
Niniejszy projekt obejmuje instalację sygnalizacji pożarowej (ISP) w oparciu o urządzenia systemu
adresowalnego w zakresie ochrony całkowitej obiektów. Projekt obejmuje również lokalizację tras kablowych
pętli pożarowych, linii sterujących oraz linii głośnikowych.
9. Informacja o podłączeniu do monitoringu PSP.
System nie będzie podłączony do monitoringu PSP.
System SSP w obiekcie nie jest wymagany obligatoryjnie, zgodnie z §28 ust. 1 Rozporządzenia [1.2.4].
System SSP projektuje się na podstawie wytycznych postanowienia i ekspertyzy technicznej jako
rozwiązanie zamienne. W ekspertyzie technicznej oraz w postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta
Straży Pożarnej nie określono konieczności automatycznego monitoringu PSP.
10. Zakres ochrony
Zakres ochrony: ochrona całkowita. Systemem sygnalizacji pożarowej, objęto wszystkie pomieszczenia
budynku, w których może występować zagrożenie pożarem. Wysokość pomieszczeń chronionych przez
czujki punktowe nie przekracza wartości 8m. Zgodnie z wytycznymi dla pomieszczeń o wysokości do 8
metrów największa odległość pomiędzy najbardziej odległym punktem na stropie, a:
 optyczną czujką dymu nie może przekraczać 7,5 m,
 czujką temperatury nie może przekraczać 5 m.
Wartości te przyjęto dla czułości normalnej.
Ręczne ostrzegacze pożarowe projektuje się na wszystkich drogach komunikacyjnych, przy wejściach do
klatek schodowych ewakuacyjnych, przy drzwiach wyjściowych na zewnątrz oraz bezpośrednio przy centrali
pożarowej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
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11. Podstawa opracowania
11.1. Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
11.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)
11.4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. u. 04.92.881) określająca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu;
11.5. Rozporządzenie 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 z
2010, poz. 719).
11.6. „Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji – Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006
11.7. Wytyczne i standardy projektowe:
11.8. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP
11.9. Instalacje przeciwpożarowe seria zeszyty dla elektryków nr 5 Edward Skiepko Warszawa 2009
Ramowe Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży
Pożarnej lub wskazanym przez właściwego Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej
Straży pożarnej. Nowelizacja Tekst Jednolity Warszawa Lipiec 2013 r.
11.10. Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń
Sygnalizacyjno-alarmowych systemu SSP z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub
wskazanym przez właściwego Miejskiego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej. Warszawa lipiec 2013r. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
11.11. Ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej, postanowienia Wojewódzkiego Komendanta
Straży pożarnej
12. Charakterystyka obiektu
Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej stanowiącej część niemniejszego opracowania oraz część
ekspertyzy technicznej.
13. Opis techniczny głównych elementów ISP Instalacji Sygnalizacji Pożarowej
13.1. Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pożaru
Zadaniem instalacji sygnalizacji pożarowej jest wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych, alarmowanie,
rejestracja zdarzeń oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urządzeń i systemów budynku, celem jak
najszybszego podjęcia działań zmierzających do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczeństwa
przebywających w nim osób. Projektowany system jest układem pętlowym, w pełni adresowalnym opartym
na linii dozorowej, linii kontrolno-sterującej linii głośnikowej. Całość podłączona będzie do centrali
sygnalizacji pożaru zlokalizowanej w pomieszczeniu sekretariatu
Cele stawiane systemowi:
 Detekcja: realizowana przez czujki pożarowe lub/i przez ręczne ostrzegacze pożarowe


Alarmowanie: realizowane przez sygnalizatory akustyczno-optyczne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
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Sterowanie: realizowane przez elementy sterujące na linii sygnałowej, zakres obejmuje
sterowanie systemem odcięcia dopływ gazu

13.2. Dobór elementów systemu
13.2.1. Centrala:
Dozorem zostały objęte wszystkie pomieszczenia określone w ekspertyzie niniejszym projekcie
W skład systemu wchodzi centrala pożarowa, której zadaniem jest:
 koordynacja pracy i zasilanie detektorów zainstalowanych na pętlach dozorowych
 sygnalizacja zagrożenia poprzez sygnalizatory akustyczno optyczne
 przekazanie alarmu, sygnału uszkodzeniowego pożaru do odpowiednich organów / punktów
odbiorowych w sieci (system UTA – możliwość rozbudowy, na etapie obecnej inwestycji
nierealizowane)
 przekazanie sygnału do innych urządzeń
 Przekazywanie sygnału do urządzeń przeciwpożarowych
 Przekazanie sygnału do centralek zamknięć pożarowych (brak w projekcie)
Możliwość konfiguracji algorytmu działania na tryb dzienny i nocny, przełączany automatycznie
Wszystkie sygnały sterujące zrealizowane zostaną za pośrednictwem indywidualnie programowalnych wyjść
sterujących, elementów wejścia/wyjścia (zmiana stanu styków bezpotencjałowych) zgodnie z wyżej
wymienionymi dyrektywami. Sygnały kontrolne wprowadzone do systemu za pośrednictwem wejść
elementów wejścia/wyjścia.
Centrala wykonana w technice modułowej. W podstawowej wersji wyposażona jest w panel użytkownika,
moduł sterujący z wbudowaną pętlą dozorową, zasilacz oraz zestaw akumulatorów. Rozbudowę oraz
przystosowanie centrali do zadanych potrzeb uzyskuje się poprzez instalacje i zaprogramowanie
odpowiednich kart rozszerzeń. Opcjonalnie centrale mogą być monitorowane poprzez protokół TCP/IP.
Wymagany jest zdalny dostęp do obsługi systemu poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez stronę
www. Zastosowanie złącza RJ-45 i technologii IP, umożliwia integracje systemu z systemami zarządzania
budynkiem (BMS), z systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemami wizualizacji (SMART
VISIO).
Cechy:
Do 7 pętli dozorowych
Do 250 elementów na pętle
Do 250 stref dozorowych na pętle
Wbudowane wyjścia:
Alarmowe do UTA
Linii sygnałowych
Uszkodzeniowe
Uniwersalne przekaźnikowe
Maksymalna długość pętli 2 km
Detekcja przerwy pętli
Licznik zdarzeń do 15000 wpisów
Karty rozszerzeń
Zgodność z normą EN 54-2, EN 54-4
7-calowy dotykowy wyświetlacz
Wbudowana drukarka
Interfejs www, BACnet, SMART VISIO
Dane techniczne
Napięcie zasilania sieciowego 170 - 260 V AC / 50/60 Hz
Zasilanie awaryjne 24 V DC / maksymalnie
26 Ah lub 52Ah
Pobór prądu z sieci
1,7 A
Temperatura w miejscu pracy -5 - 50°C
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
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Obudowa: Metalowa, Stal nierdzewna
Wymiary (26 / 52 Ah) (szer. x wys. x głęb.) 570 x 358 x 165 mm / 794 x 358 x 165 mm
Masa (26 / 52 Ah) 31,5 / 48,5 kg
Kategoria zabezpieczeniaI wg DIN EN 60950
Stopień ochrony IP 30

13.2.2. Czujki
Metodologia wyboru czujek:
Przy wyborze czujek pożarowych uwzględniono:
prawdopodobieństwo powstania pożaru oraz zjawiska występujące w pierwszej fazie pożaru (dym,
temperatura, płomień),
warunki budowlane, technologiczne oraz funkcjonalne
wyposażenie chronionych pomieszczeń w urządzenia stałe oraz informację o planowanych
materiałach przechowywanych w pomieszczeniach
Wyposażenie obiektu stanowią przede wszystkim takie materiały jak:
wyposażenie pomieszczeń biurowych (np. meble, tekstylia, meble tapicerowane),
wykładziny podłogowe pomieszczeń,
papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej
elementy drewnopochodne stałego wykończenia wnętrz
na poddaszu użytkowym elementy drewniane wiązarów dachowych
Dobór czujek dymowych:
Do analizowanego projektu dobrano dwa typu czujek dymowych:
jako podstawowy detektor dymu dobrano optyczną czujkę dymu (wersja punktowa oraz liniowa) ,
przeznaczoną do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów,
umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na
ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej, ma
dużą czułość na dym widzialny. Czujka musi pracować w adresowalnych pętlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć.
Instalowana jest w gnieździe systemowym. Czujka musi wykrywać pożary testowe od TF2 do TF5.
Czujkę zastosowano na wszystkich kondygnacjach budynku
Czujki liniowe:
Zasięg: 5 - 50m
Czujka liniowa składa się z nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz reflektora pryzmowego. Nadajnik
wysyła wiązkę podczerwieni która po odbiciu od reflektora pryzmowego pod kątem 180° wraca do odbiornika.
Jeśli wiązka zostanie przesłonięta przez dym, w czujce uaktywniany jest stan alarmowy.
Cechy:
Nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej obudowie
Automatyczna kalibracja czujki
Automatyczna kompensacja zabrudzeń
Informacja o stanie czujki poprzez diody LED
Połączenie z modułem we/wy za pomocą przekaźnika
3 poziomy czułości
Praca w systemach adresowalnych
Dane techniczne:
Napięcie zasilania
10 VDC - 30 VDC
Pobór prądu w dozorowaniu

<4 mA

Pobór prądu w alarmie

<15 mA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Przekaźnik alarmu (obciążalność styku)

Bezpotencjałowy NO (2 A, 30 VDC)

Przekaźnik uszkodzenia (obciążalność styku)

Bezpotencjałowy NC (2 A, 30 VDC)

Szczelność obudowy

IP 50

Wymiary obudowy czujki liniowej

12,6 x 21 x 12 cm

Wymiary reflektora pryzmowego

10 x 10 x 0,95 cm

Waga

670 g

Czujki punktowe:
Czujki pożarowe systemu sygnalizacji pożarowej służą do wykrywania pożarów we wczesnej fazie
jego rozwoju. Czujki ze względu na typy mogą posiadać sensory: ciepła, dymu lub połączone sensory
ciepła i dymu oraz dodatkowy wskaźnik optyczny. Detekcja ciepła realizowana jest za pomocą 4termistorowego układu pomiaru temperatury otoczenia natomiast układ detekcji dymu zrealizowany
jest za pomocą układu fotodiod wykorzystujących zjawisko rozproszenia światła. W przypadku czujek
wyposażonych w oba układy detekcji pożaru, można w zależności od potrzeby oraz miejsca instalacji
wyłączyć jeden z sensorów z poziomu centrali, wybierając odpowiedni tryb pracy czujnika. Każdy
element wyposażony jest w obustronny izolator zwarć, który zapewnia ciągłą pracę pętli pomimo
wystąpienia zwarcia na linii oraz umożliwia łatwą lokalizacje uszkodzenia. Dodatkowo detektory w
sposób ciągły monitorują stan zabrudzenia, przesyłając do centrali informację o ewentualnej
konieczności ich wyczyszczenia. Stan zabrudzenia uwzględniony jest w algorytmie detekcji,
zwiększając tym samym pewność wykrycia pożaru. Dobrano jest punktową optyczną rozproszeniową
czujką dymu.

Rodzaj czujki

T, S, TS, TF, SF, TSF

Napięcie zasilania

24 VDC ± 25%

Pobór prądu w dozorowaniu

<160 µA 29 V DC

Pobór prądu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF )

<550 µA / <2mA

Powierzchnia dozorowania

max 112 m2

Temperatura w miejscu pracy czujki

-25°C - +55 °C

Wymiary

Ø = 110 mm, H = 50 mm

Waga

200g

Ochrona

IP20

13.3. Urządzenie wejścia/wyjścia
Urządzenia wejścia/wyjścia są elementami służącymi do współpracy miedzy urządzeniami
przeciwpożarowymi a systemem sygnalizacji pożarowej. Przeznaczone są do pracy na liniach
dozorowych adresowalnych pętlowych oraz bocznych. Urządzenia mogą współpracować z
sygnalizatorami akustycznymi, drzwiami ewakuacyjnymi, systemami oddymiania, systemami
automatycznego gaszenia itp. urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej. Posiadają
zintegrowany izolator zwarć co umożliwia szybką lokalizacje uszkodzeń oraz poprawną pracę linii
pętlowej, nawet w przypadku jej przerwania.
Moduły zainstalowane na linii dozorowej adresowalnej otrzymując sygnał alarmowy z centrali
pożarowej i uruchamiają poprzez przekaźnik urządzenia przeciwpożarowe do których są podłączone.
Urządzenia wejścia/wyjścia mogą również odbierać sygnały z podłączonych urządzeń. Przekazują
wówczas informację o stanie urządzenia do centrali pożarowej.
W obiekcie zastosowano moduły wejść wyjść 8/8 oraz 4/4, szczegóły na schemacie urządzeń
przeciwpożarowych.
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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13.4. Ręczne ostrzegacze pożarowe:
Obiekt wyposażono w ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), których projektowane rozmieszczenie
zapewniają max długość dojścia 30 m z każdego miejsca gdzie może przebywać człowiek – do
najbliższego ostrzegacza pożarowego, przy wejściach na drogi komunikacji pionowej, przy wyjściach
z budynku oraz przy miejscach szczególnie zagrożonych na możliwość wystąpienia.
Ręczne ostrzegacze pożarowe dobór:
ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach
dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu SSP. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz
obiektów, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotności względnej do 95 % przy 40°C, szczelność
obudowy IP 30.
Cechy charakterystyczne:
Wbudowany obustronny izolator zwarć
Rodzaj ostrzegacza A
Przywracany stan dozoru
Praca w systemach adresowalnych
Dioda sygnalizacyjna
Zastosowanie do wewnątrz budynków
Dane techniczne
Napięcie zasilania
24 VDC ± 25%
Pobór prądu w dozorowaniu
<130 µA 29 V DC
Pobór prądu w alarmie ( T, S, TS / TF, SF, TSF ) <500 µA / <2mA
Temperatura w miejscu pracy czujki
-25°C - +55 °C
Wymiary 86 x 86 x 45 mm
Waga
150g
Ochrona IP21
14.

Linie dozorowe
W obiekcie objętym opracowaniem projektuje się następujące linie dozorowe
wskaźnik
Czujka
Łączna
Długość pętli
Numer Symb Czujki
Ilość
zadziałania liniowa
ilość
[m]
linii
ol linii
dymowe ROP
elementów
na linii
0
1
240+260+230
1 LD1
124
11
135
+350 = 1080
suma
124
11
0
1
135
Strefy dozorowe
Poszczególne pomieszczenia oraz wydzielone przestrzenie w budynku stanowią odrębne strefy
dozorowe. Na potrzeby projektu przyjęto następujący sposób adresowania elementów:
Linie dozorowe: X/NN
X – nr piętra
N – nr elementu liniowego
Na etapie realizacji systemu, po uzgodnieniu z Inwestorem, należy w CSP, każdej ze stref nadać
jednoznaczny „identyfikator” (np. nazwa i nr pomieszczenia), umożliwiający łatwą lokalizację elementu
i pomieszczenia.

15.

Linie sterująco kontrolne
Moduły sterujące i monitorujące umieszczone na pętli będą wykorzystywane do sterowania i
nadzorowania urządzeń związanych z ochroną pożarową. Przewiduje się następujące sterowania i
monitorowania urządzeń ochrony przeciwpożarowej:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Zawór alarmowo-odcinający dopływ gazu

Funkcje sterujące i kontrolno/sterujące realizowane są poprzez moduły zainstalowane na pętli
dozorowej. Sterowanie urządzeń związanych z ochroną ppoż. w budynku należy realizować poprzez
przerwę prądową przekaźniki sterujące wstępnie wysterowane (cewka przekaźnika pobudzona).
Dzięki temu uszkodzenie pętli dozorowej po obu stronach modułu jego zniszczenie lub uszkodzenie
linii sterującej spowoduje uruchomienie urządzeń wykonawczych lub ich przejście w stan bezpieczny
pod względem pożarowym.
Numer
linii
1

Symbol linii
LKS/1

Ilość elementów na linii
1

Kondygnacja
-1

Sposób prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementów instalacji został
przedstawiony w części rysunkowej.

16.

Sygnalizacja alarmów
Sygnalizacja alarmów występować będzie w:
 Centrali SSP,
 Liniach sygnalizacyjnych, przez uruchomienie sygnalizatorów akustyczno-optycznych,
Należy zaprogramować system sygnalizacji pożarowej, opisać rozmieszczenie elementów zgodnie ze
strefami i nazewnictwem stosowanym przez użytkownika, nanieść plan budynku powieszony na
ścianie obok centrali z zaznaczonymi strefami do łatwej identyfikacji źródła wystąpienia alarmu
pożarowego.
Organizacja alarmów:
Projektuje się dwustopniową organizację alarmowania wg następujących wytycznych:
 alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę, sygnalizowany wewnętrznym
brzęczykiem centrali sygnalizacji pożarowej, którego odebranie powinno być potwierdzone
przez obsługę w czasie nie przekraczającym 30 sekund; nie potwierdzony alarm I stopnia
przechodzi automatycznie w alarm II stopnia;
 po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa powinna dokonać rozpoznania
zagrożenia w czasie T2 nie przekraczającym 300 sekund; przed upływem czasu T2 w
przypadku braku zagrożenia pożarowego alarm może być skasowany poprzez panel obsługi
centrali;
 po upływie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia, podczas
którego następuje automatyczne wysterowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
wysterowanie urządzeń związanych z ochroną pożarową
 użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w
stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono zagrożenie pożarowe;
CZASY OPÓŹNIEŃ ALARMOWANIA
 Czas T1 - wg scenariusza rozwoju pożaru
 Czas T2 = wg scenariusza rozwoju pożaru
Przyjęty powyżej tryb alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy centrali sygnalizacji pożarowej
przy dozorze 24 godzinnym. Alarm pierwszego stopnia powinien być aktywny tylko podczas obecności
personelu obsługującego System Sygnalizacji Pożarowej. Po godzinach pracy, w momencie
wystąpienia zagrożenia system powinien przechodzić bezzwłocznie do II stopnia alarmowego i
sygnalizować wystąpienie zagrożenia pożarowego poprzez wzbudzenie sygnalizatorów optycznoakustycznych w budynku
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17.

Instalacja kablowa
Instalację kablową należy wykonać:
 pętlę dozorową przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 / 1x2x1 / 1x2x1,5mm2
 pętla dozorowa modułów sterujących przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 / 1x2x1 /
1x2x1,5mm2
 pętla dozorowa przechodząca poza budynkiem przewodem XzKAXwekw 1x2x1 mm2
 pętla komunikacyjna między centralą FAS a panelem ESP przechodząca poza budynkiem
przewodem XzKAXwekw 3x2x0,8 mm2
 linie sygnalizacyjne przewodem HDGs 2x1,5mm2
(sygnalizatory akustyczne bez
synchronizacji),
 linie sygnalizacyjne przewodem HDGs 3x1,5mm2 (sygnalizatory optyczno-akustyczne z
synchronizacją),
 zasilanie centrali przewodem HDGs 3x2,5mm2
Wszelkie połączenia/podłączenia przewodów należy wykonać w urządzeniach wchodzących w skład
systemu.
Długość pętli dozorowej nie powinna przekraczać 1,6 km. Kable linii dozorowych należy układać pod
tynkiem, w korytach lub listwach na tynku. Zaleca się aby większość tras kablowych widocznych w
pomieszczeniach użytkowych montowana byłą w bruzdach, pod tynkiem (szczegóły w projekcie
architektoniczno-budowlanym). Kable powinny być układane w miejscach bezpiecznych. W miejscach
narażonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable należy chronić rurkami z
uwzględnieniem łączników certyfikowanych w ramach zespołu kablowego.
Przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w zgodnych z normami odległościach od
innych instalacji. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z
przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne HDGs/HTKSH, E90 mocować certyfikowanym
systemem zgodnym z aprobatą techniczna producenta kabli jako zestaw kablowy. Przewody linii
dozorowych, przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujników, powinny stanowić zamknięte pętle
umożliwiające wykonanie pomiarów.

18.

Zasilanie systemu

18.1. Zasilanie podstawowe
Centralę SSP należy zasilić w energię elektryczną 230V / 50Hz. Zasilanie główne centrali sygnalizacji
pożarowej powinno mieć odpowiednie wydzielone zabezpieczenie odcinające, usytuowane przy
złączu elektroenergetycznym, a przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, zlokalizowane
możliwie blisko wejścia zasilania do budynku. Powinno być zapewnione specjalne oznakowanie lub
ograniczenie dostępu przed nieuprawnionym odłączeniem zasilania głównego od urządzeń
bezpieczeństwa.
18.2. Zasilanie awaryjne – centrala SSP
Centrala alarmowa wyposażona jest w zasilacz buforowy do współpracy z baterią akumulatorów
bezobsługowych stanowiących rezerwowe źródło zasilania i zapewniających pracę systemu przy
zaniku zasilania podstawowego. Pojemność akumulatora pozwalającą na 72 godzinną pracę przy
braku zasilania podstawowego oraz pół godzinną pracę w stanie alarmowania wyliczono z zależności:
Qah = 1,25 x (Idoz x Tdoz + Ial x Tal)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------gdzie:
Qah

– wymagana pojemność akumulatorów Ah,

wsp. 1,25

– współczynnik na straty akumulatora,

Idoz

– pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A,

Tdoz

– wymagany czas pracy systemu, 72h,

Ial

– pobór prądu podczas alarmowania w A,

Tal

– wymagany czas alarmowania, 0,5 h,
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19.

Linie sygnalizacyjne
Lokalizację sygnalizatorów podano na rzutach. Ilość i podział na linie podano na schemacie urządzeń
przeciwpożarowych. . Do linii sygnalizacyjnych podłączyć sygnalizatory akustyczno optyczne.
Sygnalizatory podłączyć poprzez puszki instalacyjne z bezpiecznikiem topikowym. W przypadku
uszkodzenia sygnalizatora, po przepaleniu bezpiecznika, zostanie odłączony od linii sygnalizacyjnej.
W pomieszczeniach, w których będzie więcej niż jeden sygnalizator, stworzyć lokalne sieci
sygnalizatorów pracujących synchronicznie. W tych obszarach sygnalizatory podłączyć przez puszki
instalacyjne typu PIP-3AN. Do sygnalizatorów pracujące synchronicznie należy doprowadzić przewód
typu HDGs 3x1,5mm2 (w przypadku synchronizacji)
UWAGA!
Należy uwzględnić długość linii sygnalizacyjnej przy doborze przekroju przewodu zasilającego
sygnalizatory ze względu na spadek napięcia.

U 
Numer
linii
LS1
LS2

2  In l

Element
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
Łącznie:

 s

[V ]
Ilość elementów na
linii
7
4
11

Kondygnacja
1,2
3,4

Sposób prowadzenia tras kablowych linii oraz rozmieszczenie elementów instalacji został
przedstawiony w części rysunkowej.

20.

Łączność ze strażą pożarną
System nie planuje się podłączać z monitoringiem PSP.

21.

Podłączenie urządzenia do systemu sygnalizująco-odcinającego dopływ gazu,
Istniejący system: MAG-2000/32-50 oraz centrala sterująca ALKASTER CS4X.
W celu podłączenia istniejącego systemu do systemu SSP, centralę CS4X należy wyposażyć w
sterownik uniwersalny STU08S. Sterownik uruchamiany będzie z modułu sterująco-kontrolnego
systemu SSP. Sterownik uniwersalny STU-08S – służy do łączenia z innymi systemami zabezpieczeń
i przyjmowania od nich sygnałów alarmowych w celu wywołania alarmu i zamknięcia zaworu. Posiada
trzy podwójne złącza konektorowe odpowiadające alarmowi pierwszego stopnia, alarmowi drugiego
stopnia, alarmowi temperaturowemu, których rozwarcie powoduje załączenie alarmu. Zamknięcie
zaworu mag następuje z opóźnieniem 15 s od momentu przekazania sygnały z SSP alarm II stopnia
do sterownika uniwersalnego.

22.

Wskazówki montażowe.
 Prace instalacyjno–montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 Całość robót należy koordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną.
 Montaż urządzeń wykonać w oparciu o aktualną dokumentację techniczno-ruchową i
zalecenia producenta.
 Przy montażu linii kablowych należy przestrzegać następujących zasad: linie kablowe
prowadzić w sposób ciągły, tj. bez łączeń, w przypadku konieczności łączenia przewodów
wszystkie niezbędne połączenia wykonać w urządzeniach wchodzących w skład systemu lub
w certyfikowanych puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich
łatwej identyfikacji, a łączenie przewodów na specjalnych zaciskach,
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instalacje winny być prowadzone w sposób niewidoczny, w obszarach publicznych,
wszystkie kable winny być zaopatrzone w oznaczniki adresowe umożliwiające ich
jednoznaczną identyfikację,
w pionach kablowych instalację prowadzić w korytkach kablowych,
przepusty przez stropy i ściany wykonać w rurkach RL,
projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujące, wykonane kablem
niepalny PH90, należy mocować do ścian i stropów za pomocą certyfikowanego systemu
mocowań zgodnego z aprobatą techniczna producenta kabli, np. w korytkach kablowych E90
lub na uchwytach stalowych UD E90, mocowane za pomocą kołów SRO, KWBO, GSO, przed
przystąpieniem do prac należy zweryfikować podłoże i dobrać odpowiedni system łączników
i uchwytów
mocowanie kabli PH90 bezpośrednio do podłoża w odległościach co 0,3 m,
przewody należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich odległości od przewodów
zasilających i opraw oświetleniowych,
pętle dozorowe prowadzić w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od instalacji elektrycznych
380/220V oraz nie mniejszej niż 0,3 m od zwodów poziomych instalacji piorunochronnej,
kable zasilające i sygnałowe powinny być tak prowadzone, aby uniknąć niekorzystnych
wpływów na instalację. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:
możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, jakie mogą spowodować
zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji, uszkodzenia powstałe
przy konserwacji innych instalacji,
podłączenia modułów monitorujących powinny zapewniać kontrolę zwarcia i przerwy obwodu
monitorującego,
wykonać niezbędne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed uruchomieniem
systemu,
przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pożaru należy dokonać próbnego alarmu
każdego elementu adresowalnego systemu, potwierdzonego stosownym protokołem.

Montaż czujek
Przy montażu czujek należy przestrzegać następujących zasad:
 odległości czujek od źródeł ciepła (np. opraw oświetleniowych) - min. 0,5 m,
 lokalizacja czujek w stosunku do chronionych pomieszczeń, elementów (np. regały w
magazynach) oraz przeszkód budowlano-montażowych (np. podciągi) – minimum 0,5 m od
podciągów bocznych, ścian, przegród, półek, regałów, materiałów składowanych itp.,
 minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jeżeli czujki mają być
montowane w granicach 1,5 metra od któregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym
punkcie, w którym prędkość powietrza może przekroczyć 10 m/s, wówczas należy zwrócić
szczególną uwagę na wpływ przepływu powietrza przez czujkę. W związku z powyższym
należy skorygować położenie czujek w stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w
przypadku gdy będzie ono kolidowało z rozmieszczeniem elementów wentylacji bądź
klimatyzacji,
 przy montażu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na biegunowość podłączenia kabli
w celu uniknięcia zwarć,
 w przypadku remontu pomieszczeń zabezpieczonych czujkami dymu należy wezwać
konserwatora instalacji SSP, aby założył specjalne osłony na czujki i gniazda, aby nie zostały
uszkodzone;
Czujki trwale oznakować zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. -1/22). Wskaźniki
zadziałania oznakować trwale tak jak czujki, z którymi są połączone. Ostateczne przyporządkowanie
elementów liniowych do stref dozorowych należy wykonać na etapie wykonawstwa instalacji
sygnalizacji pożarowej.
Montaż CSP.
 centralę należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym
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bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła,
 wskaźniki optyczne powinny znajdować się na wysokości pomiędzy 0,5 a 1,80 m,
 do pomieszczenia w którym zlokalizowana jest centrala oraz klawiatura musi zostać
zagwarantowany łatwy dostęp dla straży pożarnej,
 w pobliżu centrali zamontować ROP,
 do centrali zapewnić dostęp z każdej strony min. 0,7 m,
 zasilanie centrali wykonać kablem zgodnie ze schematem elektrycznym jak wyżej opisano z
rozdzielni PPOŻ sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 odpływ do centrali należy oznaczyć kolorem czerwonym i opisać „INSTALACJA
SYGNALIZACJI POŻARU”,
 zasilanie drukarki termicznej wykonać z tego samego obwodu co zasilanie centrali.
 Zaleca się aby centralę SSP w pomieszczeniu klatki schodowej przy wejściu głównym
zainstalować w skrzynce zamykanej na klucz dostępny dla personelu lub usytuowany w
skrzynce dostępnej po zbiciu szybki.
Montaż ROP
 Ręczne ostrzegacze pożarowe należy montować natynkowo, w trwały sposób, na wysokości
1,4 m od poziomu wykończonej posadzki mierząc do środka przycisku. Dopuszczalna
tolerancja wysokości montażowej ± 0,2 m.
 Moduły kontrolo-sterujące i sterujące montować na wysokości uniemożliwiającej ich
uszkodzenie mechaniczne w odległości max. 10 m od elementów wykonawczych.
 Sygnalizatory montować na wysokości uniemożliwiającej ich uszkodzenie mechaniczne,
poprzez puszkę instalacyjną do systemów pożarowych.
 W trakcie robót montażowych na bieżąco uaktualniać charakter pomieszczeń pod względem
ppoż. oraz rodzaju składanych materiałów.
 Przed przekazaniem ISP Użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze
sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdej czujki stosując odpowiednie urządzenia
symulujące (dym, temperaturę, płomień).
23.

Informacje dla wykonawcy.
Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p. pożarowych w zakresie zgodności z
przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać
stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. W przypadku zmian w systemie projekt musi zostać
zaktualizowany oraz powtórnie zaopiniowany.
Wykonawca instalacji , podczas prowadzeniu robót, powinien:
 stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dostarczonych z
urządzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi,
 modyfikować założenia projektu technicznego tylko w uzgodnieniu z projektantem i
Inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych
stwarzanych przez projektowany sprzęt,
 modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych
stwarzanych przez projektowany sprzęt;
 wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór
inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy;
 wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór
inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.
 Dokonanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji prac objętych niniejszym projektem, bez
zgody projektanta, zwalnia autora niniejszego opracowania z odpowiedzialności za jakość i
skuteczność przyjętych rozwiązań. Projektant informuje, że typy, symbole i numery
katalogowe urządzeń, materiałów i elementów oraz nazwy ich producenta określone w
niniejszym projekcie zostały podane w celu sprecyzowania parametrów i warunków
techniczno-użytkowych przedmiotu niniejszego opracowania.
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24.

Odbiory
Odbioru zaleca się dokonać według PKN - CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej, Część
14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Odbiór robót
Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny
częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a w szczególności instalacji
uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty :
 dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
oraz szkice zdawczo – odbiorcze,
 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.
Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty :
 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
 dokumentację powykonawczą,
 certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urządzeń oraz przewodów,
 protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala,
zasilacze, itp. ...),
 protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta
systemu)
 protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych, wykonawczych i kontrolnych:
czujki, przyciski, moduły, protokoły współpracy ISP z innymi urządzeniami 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 sterowań wykonywanych przez ISP wraz
z nadanymi im opisami,
 protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi instalacji,
 instrukcję użytkownika w języku polskim.

24.1. Szkolenie
Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie należy zapoznać z działaniem instalacji sygnalizacji
pożarowej. Szkolenie przeprowadza wykonawca instalacji. Udział w szkoleniu musi zostać
potwierdzony na piśmie, które zostało dołączone do akt osobowych pracownika.
24.2. Dokumentacja
W pobliżu centrali sygnalizacji pożarowej należy umieścić:
 instrukcje obsługi centrali sygnalizacji pożarowej,
 książkę pracy ISP – przykładowy wzór w załączniku nr 1.,
 książkę Instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu),
 zestaw rzutów kondygnacji z naniesionymi i oznaczonymi elementami instalacji sygnalizacji
pożarowej pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację i lokalizację.
24.3. Uwagi końcowe.
Wykonawstwo instalacji, dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń powinno być wykonane przez
firmę specjalistyczną w tej branży. Po zakończeniu prac dokonać odbioru końcowego robót przez:
 przedstawiciela Inwestora,
 przedstawiciela wykonawcy,
 specjalisty d/s ochrony ppoż. w obiekcie,
 przyszłego konserwatora systemu.
Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności :
 sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami,
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sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem,
sprawdzenie wszystkich czujek lub żądanie protokołu ze sprawdzenia,
sprawdzenie wszystkich ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie,
sprawdzenie wszystkich sterowań realizowanych przez instalację sygnalizacji pożarowej
zgodnie z matrycą sterowań.
Wykonawca powinien przygotować do odbioru dokumenty zgodnie z pkt. 9.1. W przypadku
wprowadzania przebudowy obiektu, zmian w aranżacjach pomieszczeń, ich przeznaczenia, warunków
otoczenia należy dokonać modyfikacji ISP.
25.

Obowiązki użytkownika
Obowiązkiem Użytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawności. W tym celu
dysponuje własne służby lub podpisuje umowę z firmą prowadzącą konserwację.
Użytkownik powinien zadbać, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowała pracę systemu tzn.
reagowała na wszelkie sygnały centrali, zapisywała je w Książce Pracy oraz podjęła działania w celu
przywrócenia instalacji do stanu gwarantującego właściwe nadzorowanie zabezpieczanego obiektu.
Harmonogram konserwacji wg CEN/TS 54-14:2004

25.1. Obsługa codzienna
Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone:
 czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została
zawiadomiona firma prowadząca konserwację;
 czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie
działania;
 czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do
stanu
 dozorowania.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko
usunięta.
25.2. Obsługa miesięczna
Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby:
 przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który
powinien spełniać wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby uzupełniono;
 zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające;
 przeprowadzono test wskaźników (według 12.11 normy EN 54-2:1997), a każdy fakt
niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany.
 Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie
szybko usunięta.
25.3. Obsługa kwartalna
Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby
specjalista:
 sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do
prawidłowej pracy instalacji;
 spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w
każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i
wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; UWAGA: Należy zastosować takie metody, które
zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np.: uwolnienie środka gaśniczego.
 sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;
 sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i
zwalniaków drzwi;
 w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do
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zdalnego centrum stałej obserwacji;
przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub
producenta;
dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i - jeżeli tak - dokonał oględzin Każda
zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko
usunięta.

25.4. Obsługa roczna
 Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby
specjalista:
 przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;
 sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA 1: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.
 sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych;
UWAGA 2: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych
zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.
 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;
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INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO, ZASILANIA
1.

Dane ogólne

1.1.

Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem,
Projekty branżowe,
Uzgodnienia z inwestorem,
Polskie normy oraz inne związane szczegółowe przepisy i akty normatywne.

1.2.

Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
dla Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów
przeciwpożarowych. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego
1, 63 - 900 Rawicz
Zakres opracowania:
 szafka RG z wyłącznikiem pożarowym prądu dla budynku
 instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,
 wpięcie obwodów oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego pod obwody końcowe oświetlenia
podstawowego,
 trasy instalacji elektrycznej.

2.

Opis techniczny szczegółowy

2.1.

Zasilanie

2.1.1.

Rozdzielnice
Rozdzielnica główna budynków RG znajduje się w piwnicy w ciągu komunikacyjnym. Szafa jest
wyposażona w rozłącznik główny wpięty do PWP, kabel zasilający szafę RG/ZK na odcinku od
wejścia do budynku do szafy RG obudować pożarowo E60. Szafę obudować pożarowo.
Zakres zmian
Przy szafie RG zamontować szafkę metalową zgodnie ze schematem elektrycznym IP44. W szafce
zabudować obwody z przed wyłącznika pożarowego prądu zasilające centralkę pożarową SSP oraz
moduł UTA.
Projektowane urządzania pożarowe biorące udział podczas pożaru:
 centralka SSP
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 zawór MAG

2.1.2.
2.2.

Zasilenie urządzeń przeciwpożarowych
Rodzaj przewodu, miejsce i sposób wpięcia
Instalacje wewnętrzne

2.2.1.

Trasy kablowe.
Kable rozprowadzić po trasach kablowych oraz pod tynkiem w bruzdach, przykryć min 5mm tynkiem.
W ściankach GK, w warstwach ocieplenia przewody układać w rurkach ochronnych. Trasy mocować
za pomocą typowych elementów oraz zawiesi do konstrukcji dachu oraz ścian.
Przejścia przez pietra przewodami wykonać w pobliżu szaf elektrycznych, przy wykorzystaniu
istniejących przepustów przez stropy.

2.2.2.

Instalacje wewnętrzne
Przewody elektryczne zasilające odbiory pożarowe, układać pod tynkiem w bruzdach mocując
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atestowanymi uchwytkami co 30cm stosując przewód PH90. Po wykonaniu prac należy wszystkie
bruzdy, otwory oraz przekucia wytynkować i wygipsować. Przygotować do malowania ścian. Prace
związane z malowaniem budynku przewidziano w opracowaniu branży architektonicznej. Przejścia
pożarowe zabezpieczyć masa o odporności pożarowej min. wartości danego przejścia oznaczyć
systemowo.
Przewody elektryczne zasilające oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego układać pod
tynkiem w bruzdach stosując przewód YDYżo 3x1,5mm oraz po trasach kablowych. Po wykonaniu
prac należy wszystkie bruzdy, otwory oraz przekucia wytynkować i wygipsować. Przygotować do
malowania ścian. Prace związane z malowaniem budynku przewidziano w opracowaniu branży
architektonicznej. Przejścia pożarowe zabezpieczyć masa o odporności pożarowej min. wartości
danego przejścia oznaczyć systemowo.
3.
3.1.1.

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne
Oświetlenie wewnętrzne.
W obiekcie zaprojektowano następujące rodzaje oświetlenia :
 awaryjne
 ewakuacyjne
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zostały podpięte pod istniejące zabezpieczenia oświetlenia
podstawowego tej samej strefy. Oświetlenie ewakuacyjne zostanie automatycznie załączone w
przypadku uszkodzenia końcowego obwody oświetlenia podstawowego.
Minimalne średnie natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do
wymagań ekspertyzy pożarowej i wynosi 1lx.
Uwaga! W pobliżu urządzeń służących ochronie p. poż. i punkty pierwszej pomocy znajdujące się
na drodze ewakuacji, natężenie oświetlenia powinno wynosić min 5 lx.
Oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach, klatkach schodowych oraz strefach otwartych tworzą
oprawy jednofunkcyjne 1h jednozadaniowa SE AT biała wyposażone w moduł awaryjny min 1h Jako
oprawy oświetlenia kierunkowego zaprojektowano oprawy wyposażone w piktogramy z modułami
awaryjnymi 1h jednozadaniowa SE AT biała. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić
wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynosi 1 lx
W strefach otwartych przewidziano oświetlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normą PN –
EN –1838 celem oświetlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i
umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunków wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Załączanie tego rodzaju
oświetlenia awaryjnego powinno odbywać się samoczynnie w momencie zaniku napięcia w czasie
nie przekraczającym 5s dla osiągnięcia połowy wymaganego natężenia oraz 60s dla całości.
Wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi 1 lx na poziomie podłogi, nie mniej jednak niż 0,5
lx, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjątkiem obwodowego pasa o szerokości
0,5 m. Załączanie opraw nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia.
„ Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy
potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „…w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa…” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

3.1.2.

Oświetlenie ewakuacyjne – zewnętrzne
Instalacja oświetlenia zewnętrznego awaryjnego realizowana będzie za pomocą opraw przystosowanych do niskich temperatur:
Oprawa oświetlenia awaryjnego zew. LED IP65 1h jednozadaniowa AT.
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4.

Główny wyłącznik przeciwpożarowy budynków
Wyłącznik pożarowy prądu istniejący poza zakresem opracowania

5.

Strefy pożarowe – przepusty
Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić ogniowo stosując
środki o wytrzymałości takiej jak materiały konstrukcyjne przegród ogniowych.

6.

Ochrona przeciwporażeniowa
Sieć NN 0,4kV
Sieć NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w układzie TN-S. Ochrona przed
dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopień IP (min. IP2x). Ochrona
dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wyłączenia zasilania wyłącznikami, wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz wkładkami
bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostałych.
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy :
• Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu
ochronnego PE
• Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,
• Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe
• Miejsce rozdziału PEN na PE i N ( rozdzielnica główna) uziemić.
• W budynku umieścić połączenia wyrównawcze.
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami.

7.

Uwagi końcowe
 Wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia.
 Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC
 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
 Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo-Budowlane i Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 należy opracować plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
późn. zm.). Niniejsze opracowanie może być rozpatrywane i kopiowane jedynie w całości.
Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

30

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
montaż urządzeń przeciwpożarowych.

8.

Wymagania dla zestawów i ich elementy składowe
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1.

Scenariusz rozwoju pożaru.
Ze względu na zastosowany w obiekcie system SSP oraz ze względu na przyjęte w obiekcie
urządzenia przeciwpożarowe, dla przedmiotowego obiektu jest wymagany scenariusz pożarowy. 1
Scenariusz rozwoju pożaru obejmuje sposób funkcjonowania wszystkich systemów
przeciwpożarowych w obiekcie.
Na etapie projektowym, realizacji inwestycji oraz na etapie powykonawczym niezbędne jest wykonanie:
 scenariusza rozwoju pożaru w ramach warunków ochrony przeciwpożarowej projektu
 scenariusza powykonawczego (po zakończeniu prób i regulacji – element niezbędny w
czasie eksploatacji budynku).

1.1.

Scenariusz współpracy urządzeń ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru w obiekcie
Obiekt zostaje wyposażony w system sygnalizacji pożaru niepodłączony do systemu monitoringu PSP.
System ma na celu detekcję zagrożenia pożarowego, wszczęcie alarmu, zaalarmowanie personelu
obiektu oraz przekazanie informacji i ich kontrolę do systemów przeciwpożarowych zastosowanych w
obiekcie. Zakłada się że personel obiektu jest obecny (nie zawsze) i został przeszkolony w zakresie
czynności alarmowych. Personel ma odstęp do pomieszczeń objętych systemem detekcji.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
1
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1.1.1.






ALARM I STOPNIA
Czynności systemowe wywołane przez uaktywnienie jednej czujki dymowej (alarm I-ego
stopnia):
bezzwłoczna transmisja sygnału alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pożaru,
emisja sygnału alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pożaru,
lokalizacja źródła alarmu jest wyświetlana na wyświetlaczu systemu sygnalizacji pożaru,
lokalizacja źródła alarmu jest drukowana na drukarce podłączonej do systemu sygnalizacji pożaru.
Odbiór sygnału alarmu I stopnia musi zostać potwierdzony przez personel obsługujący CSP. Po
upływie 60 s, w przypadku braku potwierdzenia odebrania sygnału następuje przejście systemu w
tryb alarmu II stopnia. Po potwierdzeniu odbioru sygnału alarmowego I stopnia następuje weryfikacja
zagrożenia. Brak reakcji obsługi po upływie maksymalnie 8 minut- czas T2* powoduje
automatyczne uruchomienie alarmu II-ego stopnia.
_____________________________
* czas t2 został ustalony w oparciu o wytyczne technologiczno-budowlane, ostateczny dobór czasu T2 należy zweryfikować
podczas wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i potwierdzić podczas prób odbiorowych.

1.1.2.





1.1.3.

ALARM II STOPNIA
Czynności systemowe wywołane przez aktywację przycisku ROP lub dwóch czujek
dymowych (koincydencja dwóch czujek) w danej strefie pożarowej lub na skutek
automatycznego przejścia z alarmu II stopnia
emisja sygnału w pomieszczeniu ochrony obiektu,
automatyczne zamknięcie wszystkich klap pożarowych na wentylacji bytowej
Uruchomienie sygnalizatorów akustycznych
Odcięcie dopływu gazu
Alarm I stopnia Tryb nocny (w przypadku nieobecności obsługi)
Czynności systemowe wywołane przez uaktywnienie jednej czujki dymowej (alarm I-ego
stopnia), uruchomienie przycisku ROP



bezzwłoczna transmisja sygnału alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pożaru,



emisja sygnału alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pożaru,



Odcięcie dopływu gazu



lokalizacja źródła alarmu jest wyświetlana na wyświetlaczu systemu sygnalizacji pożaru,



lokalizacja źródła alarmu jest drukowana na drukarce podłączonej do systemu sygnalizacji pożaru.



Uruchomienie sygnalizatorów akustycznych,

1.2.

Zalecenia organizacyjne w przypadku alarmu II stopnia z potwierdzoną lokalizacją zagrożenia
dotyczące ewakuacji oraz wynikające z utrzymaniem obiektu
W przypadku potwierdzenia alarmu II stopnia zarządca obiektu zapewnia dostęp jednostek PSP do
pomieszczeń związanych
z zarządzeniem elementów wykonawczych systemów ochrony
przeciwpożarowej. Miejscem takim jest w obiekcie: pomieszczenie sekretariatu.
Ze względu na główne założenie ochrony przeciwpożarowej obiektu polegające na możliwie jak
najwcześniejszej detekcji pożaru w jego początkowej fazie, duży nacisk powinien być położony na
szkolenie personel dozorującego w zakresie obsługi urządzeń ochrony przeciwpożarowej ( system
SSP w zakresie detekcji ) oraz w zakresie wykrywania i identyfikacji zagrożeń związanych z pożarem.
Czas detekcji zagrożenia ( czas potwierdzenia alarmu II stopnia) powinien być regularnie
weryfikowany podczas szkoleń.
Instrukcja postępowania.
W projektowanym systemie sygnalizacji pożarowej możliwe są następujące zdarzenia:
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Alarm I stopnia
Alarm II stopnia
W sytuacji alarmu I stopnia osoba pełniąca dozór powinna:



potwierdzić przyjęcie alarmu w czasie T1 od wystąpienia alarmu, wyłączyć sygnał akustyczny w
centrali, start czasu T2,
w ciągu kolejnego czasu T2 odczytać komunikat na wyświetlaczu centrali o miejscu wystąpienia
alarmu i udać się w miejsce wskazane przez centralę w celu weryfikacji otrzymanej informacji,
w przypadku stwierdzenia pożaru, pobudzić najbliższy ROP, a następnie podjąć akcję
postępowania dla alarmu pożarowego, określoną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
pobudzenie ROP-a powoduje wywołanie alarmu II stopnia,
potwierdzenie zdarzenia w centrali przed upływem czasu T2 powoduje wywołanie alarmu II
stopnia ze znanym miejscem powstania pożaru ,
po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i
dokonać resetu przed upływem czasu T2.







W sytuacji alarmu II stopnia ze znanym miejscem powstania pożaru, osoba pełniąca dozór
powinna:







potwierdzić przyjęcie alarmu, wyłączyć sygnał akustyczny w centrali,
odczytać komunikat na wyświetlaczu centrali o miejscu wystąpienia alarmu,
udać się w miejsce wskazane przez centralę w celu weryfikacji otrzymanej informacji i
przeprowadzić rozpoznanie najpierw w bliższej potem dalszej odległości od wzbudzonego ROP,
pod kątem oznak pożaru.
w przypadku nie potwierdzenia pożaru, stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i
dokonać resetu przed upływem czasu T2.
w przypadku stwierdzenia pożaru, podjąć akcję postępowania dla alarmu pożarowego,
określoną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, poinformować straż pożarną, właściciela
obiektu,

W sytuacji alarmu II stopnia bez zidentyfikowanego miejsca powstania pożaru, osoba pełniąca dozór
powinna:







potwierdzić przyjęcie alarmu, wyłączyć sygnał akustyczny w centrali,
odczytać komunikat na wyświetlaczu centrali o miejscu wystąpienia alarmu – adres czujki
(strefa) w której wykryto pożar,
udać się w miejsce wskazane przez centralę w celu podjęcia akcji postępowania dla alarmu
pożarowego, określoną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, poinformować straż pożarną,
właściciela obiektu,
po ustaniu zagrożenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i
dokonać resetu przed upływem czasu T2.
Wszystkie zdarzenia sygnalizowane przez centralę sygnalizacji pożarowej należy odnotować w
„Książce pracy Sytemu Sygnalizacji Pożarowej”.
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1.3.

Analiza dojazdu ekip ratowniczych
Analiza dojazdu ekip ratowniczych

Nazwa jednostki PSP obsługujących analizowany rejon

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Rawiczu
ul. Józefa Scherwentkego 13, 63900 Rawicz

Odległość jednostki od analizowanego terenu (wg dróg dojazdowych)

1,1 km

Czas wykrycia pożaru i zaalarmowania jednostki PSP

600 s

Czas dojazdu jednostki PSP od momentu przyjęcia zgłoszenia
(przyjęcie zgłoszenia, wyjazd z jednostki + czas dojazdu)

120s + 240s = 360 s

Czas na zlokalizowanie pożaru oraz rozpoczęcie działań gaśniczych

120s

Realny czas rozpoczęcia działań gaśniczych

18 min

Rys. Lokalizacja analizowanego obiektu, trasa dojazdu z jednostki PSP, źródło: https://www.google.pl/maps
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.

Uprawnienia, zaświadczenia izb

1.1.

Systemy urządzeń przeciwpożarowych SSP
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1.2.

System oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
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-1/1
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-1/3

PRZEDSIONEK
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79
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-1/10

2
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KOMUNIKACJA
-1.19
8,23 m2

SCHOWEK
-1.25
17,76 m2

MAGAZYN
-1.20
8,32 m2
91
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-1/29
PEDAGOG
-1.27
16,64 m2

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
-1.28
41,03 m2

H=234(266)

-1/28

-1/25

H=235(270)

-1/32

H=229(261)

-1/34
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-1/22

H=229(262)
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MAGAZYN
-1.18
19,51 m2

80
205

Jednostka projektowa

80
187

-1/33

-1/24

H=229(262)

-1/37

Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone
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SYSTEM SSP LEGENDA I UWAGI
Zakres systemu: ochrona całkowita
System podłączony do monitoringu PSP.
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GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

-1/30H=232(263)

223
252

N

-1/35

MAGAZYN
-1.22
7,69 m2

Nazwa i adres inwestora

-1/36

14x17,0
29,7

275
1 8 5 (2 2 0 )

H=238(269)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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1.05
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SALA NR 9
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1.03
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H=386
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Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone
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SYSTEM SSP LEGENDA I UWAGI
Zakres systemu: ochrona całkowita
System podłączony do monitoringu PSP.
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Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz

-2,38

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
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SYSTEM SSP LEGENDA I UWAGI
Zakres systemu: ochrona całkowita
System podłączony do monitoringu PSP.
Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone
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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
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legenda
x
x
A

x

ak. ak.
0
in

CSP

8
out

ROP - przycisk natynkowy
czujka dymu
czujka dymu z sygnalizotorem zadziałania
sygnalizator akustyczno optyczny WEWNĘTRZNY /
ZEWNĘTRZNY
moduł kontrolny wejścia/wyjścia
centralka sygnalizacji pożaru

KOMUNIKACJA
3.01
30,37 m2

czujka w pomieszczeniu

czujka na poddaszu

pętla detekcyjna

CZYTELNIA

2/26

BIBLIOTEKA
3.02
27,85 m2

10x17,7
28,9

czujka w pomieszczeniu
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3.03
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opt.-ak.

2/4
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linia kontrolno-sterująca

2/22

czujka na poddaszu

100
200

2/6

czujka na poddaszu

linia sygnalizacyjna
czujka w pomieszczeniu

TR3

2/4a

2/3

103
213

2/27rop

2/12

2/18

2/14
PODDASZE
3.04
521,11 m2

opt.-ak.

2/20

2/8

2/7

2/9

Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone
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SYSTEM SSP LEGENDA I UWAGI
Zakres systemu: ochrona całkowita
System podłączony do monitoringu PSP.
Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone
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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
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Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW LINI SYGNAŁOWEJ 1
symbol

kondygnacja

Typ

SYSTEM SSP LEGENDA I UWAGI
Zakres systemu: ochrona całkowita
System podłączony do monitoringu PSP.

ZESTAWIENIE SSP MODUŁY
Ilość

ak1/1

1 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/2

1 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/3

1 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/1z

1 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/2z

1 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/4

2 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/5

2 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak1/3z

2 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

symbol
moduł -1/6

kondygnacja

Symbol 2D
2
in

1 KONDYGNACJA

2
out

Liczba
wejść

Przeznaczenie
sterowanie centralaMAG

Liczba
wyjść

2

2

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW LINI SYGNAŁOWEJ 2

ak2/1

3 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak2/2

3 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak2/3

4 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

ak2/4

4 KONDYGNACJA

Optyczno-akustyczny

1

CSP
Centrala SSP

4

ilości wg tabeli zestawieniowej, lokalizacja wg części rysunkowej

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

Ilość

1, 2, 3, 4 kondygnacja

linia detekcyjna

Typ

do modułu UTA (nie objęte opracowaniem)

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

kondygnacja

1

1

8

symbol

Ilość

LD1
LKS1

Z1- Zasilacz CSP

LS2
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Nazwa i adres inwestora

wg tabeli zestawieniowej pętli sygnałowej
loklaizacja wg części rysunkowej

P

wg tabeli zestawieniowej pętli sygnałowej
loklaizacja wg części rysunkowej

P

sygnalizatory na linii: .
HDGs 2x1,5mm2, E90

P

zasilanie- doprowadzić przed wyłącznika
pożarowego prądu
NHXH 3x2,5mm2 PH90

LS1

linie sygnałowe

PK3

linie sygnałowe

PK2

linia kontrolno-sterująca

wg tabeli zestawieniowej SSP moduły
LKS/1
HTKSHekw
1x2x0,8mm, PH90

Podczas montażu czujek należy zachować następujące zasady:
1. Odległość od nawiewu punktów wentylacji min 1,5m
2. Odległość od wyciągu punktów wentylacji min 0,5m
3. Odległość od punktów świetlnych min 0,5,
4. Odległość od ściany min 0,5m (nie dotyczy małych pomieszczeń np toaleta)
5. Zabrania się montażu czujek inaczej niż zaleca producent
6. Odległość czujek pod podciągów, kanałow wentylacyjnyh i ścian min 0,5m.
7. Przyciski ROP i RPO montować na wysokości 1.4m;
8. Czujki punktowe na suficie podwieszanym montować symetrycznie do innych
elementów lub centralnie na płycie sufitowej;
9. Sygnalizatory montować za pomocą puszek systemowych
10. Okablowanie o odporności PH90 montować za pomocą certyfikowanych
uchwytów certyfikowane jako zestaw
11. Moduły monitorująco-sterujące montować w pobliżu obsługiwanych urządzeń na
wysokości serwisowej;
12. Sygnalizatory akustyczne montować pod sufitem podwieszanym;
13. Rury systemu zasysającego montować za pomocą dedykowanych
uchwytów co min. 1.2m;
14. Dopuszcza się zamianę kolejności elementów na pętlach w obrębie danej pętli;
15. Dla czujek w przestrzeni międzysufitowej wykonać rewizje serwisowe
(dla sufitów nierozbieranych), lokalizacje rewizji ustalać na bieżąco na budowie;
16. Przejścia przez oddzielenia p.poż uszczelić systemowo do klasy przeszkody
17. Typ centrali oddymiania (wydajność prądową) zweryfikować po dobraniu
typów klap oddymiających (mocy siłowników).
18. Dobór siłowników wg przyjętego systemu okna oddymiającego (certyfikacja okna łącznie z
siłownikiem).
W dwusrzydłowych oknach oddymiających zapewnić synchronizację otwracia)
19. Ostateczną lokalizację tras kablowych, lokalizację czujek, ROP, głośników, modułów,
central ustalić na budowie
20. Ostateczną lokalizację przepustów pionów kablowych ustalić na budowie, po wykonanych
odkrywkach.
21. Dopuszcza obudowanie tras kablowych przy zachowaniu
ich klasy łącznie z zestawem mocującym.
22. Niniejszy rysunek jest częścią projektu urządzeń przeciwpożarowych w zakresie SSP
23. W trakcie realizacji zadania skoordynować prace z pozostałymi
branżami projektu budowlanego.
24. Uszczegółowienie systemu ( lokalizacja na pętli, numeracja, i.t.p.) wg rysunku:
"SCHEMAT INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH".
25. UWAGA. Wszystkie istniejące czujki jonizacyjne do demontażu i usunięcia z budowy.
Czujki dymu jonizacyjne należą do urządzeń zawierających żródła promieniotwórcze,
po zakończeniu eksploatacji należy je traktowac jako odpad promieniotwórczy.
Jonizacyjne czujki dymu po zakończeniu eksploatacji należy przekazać do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). Jonizacyjne czujki dymu
powinny być demontowane przez uprawnionego instalatora wyposażonego w sprzęt
do monitorowania skażeń alfa-promieniotwórczych przy zachowaniu odpowiednich
środków ochrony osobistej.
Nie należy dopuścić do demontażu przez osoby nieprzeszkolone

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

c.d. wg proj. elektrycznego
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sygnalizatory na linii: .
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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
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Wskaźnik
Ilość
zadziałania

Optyczna czujka dymu

Typ

Czujka

Urządzenie

ZESTAWIENIE SSP CZUJKA-ROP CAŁOŚĆ

Jednostka projektowa

P o s t o l i n 2 1 a , 5 6 -3 0 0 M i l i c z ,
w w w .a t t i k .p l , i n f o @ a t t i k .p l

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń
przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

Etap projektu

Projekt wykonawczy
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autorzy opracowania

mgr inż. arch. Mariusz
Sobczak
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CNBOP certyfikat kwaifikacyjny nr
2/8/707/2014

skala rysunku
data opracowania

1:1
06.06.2019

podpis

nr strony

A

UWAGI:

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszą osiadać certyfikat CNBOP. Przed zamówieniem
i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie
świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw

OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. Przed zamówieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami należy potwierdzic rodzaje
piktogramów z rzeczoznawca przeciwpożarowym.
3. Przewody układać pod tynkiem z należytą staranością oraz bruzdowania wykonywać ręcznie ze
względu na istniejące intstalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie mechaniczne po
wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia że pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje na
wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
4. Wszystkie przejści przez strefy ogniowe należy zabezpieczyć i uszczelnić masa ognioodporna o
podowiedznie wytrzymałości nie mniejszej niż ściana.
5. W każdej rozdzielnicy elektrycznej należy wpiąć się pod istniejące zabezpieczenie strefy
oświetlenia podstawowego. Przy awarii oświetlenia danej strefy załącza się automatycznie ośw.
awaryjne ewakuacyjne.

PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH
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Oprawa oświetlenia awaryjnego zew. z grzałką do ujemnych temp.
LED IP65 9,3W 1h jednozadaniowa SE AT szara
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Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała
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Oprawa oświetlenia awaryjnego zwieszana dwustronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała
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W szafie RG zabudować nowy rozłącznik z cewką
wybijakową
i wpiać w przycisk PWP przy wejsciach do budynku
zasilić z układu przełącznika faz w nowej obudowie nad
szafką
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UWAGA: PO WYBORZE DOSTAWY OPRAW AW oraz EW NALEŻY
PRZEDŁOŻYĆ OBLICZENIA DO AKCEPTACJI INWESTORA

AW1

H=229(261)
-1.18
19,51 m2

TR0/ośw. korytarz

MAGAZYN

100
191

80
205

H=234(266)

80
187

H=233(254)

447
156(213)

CSP centrala sygnalizacji pożaru
zasilana z przed głownego wyłącznika
pożarowego prądu
zabudowa zab gG16A

Eśr/ew = 1 lx
.

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

MAGAZYN

H=234(266)

TR0/ośw. korytarz
-1.28
41,03 m2

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna IP44
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

TR0/ośw. korytarz

H=235(270)

TR0/ośw. sala.g.
-1.27
16,64 m2

rlxlum

100
200

EW3

EW1
D

91
194

AW1

TR0/ośw. sala.g.

92
191

101
200

X
X

89
198

rlxlum

RP-1 RG

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OBIEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ, NIE INGERUJE W INNE WARUNKI BUDYNKU.NIE INGERUJE W INNE
WARUNKI BUDYNKU.
NUMERACJA POMIESZCZEŃ TYLKO NA CELE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

TR0/ośw. korytarz
TR0/ośw. korytarz
TR0/ośw. korytarz
TR0/ośw. korytarz

TR0/ośw. korytarz

PRZEDSIONEK

TR0/ośw. korytarz TR0/ośw. korytarz

EW1
SG

WYSOKOŚĆ DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH MIERZONA OD POSADZKI (poziom
0,00 ) DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU W MURZE. WYMIARY DRZWI PODANO JAKO
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.SZEROKOŚĆ I
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

KOMUNIKACJA

TR0/ośw. korytarz

TR0/ośw. korytarz

-3,00

AW1

KLAPA REWIZYJNA

Eśr/ew = 1 lx
.

AW1

88
203

EW1
D

KOMUNIKACJA

-1.10
49,22 m2

TR0/ośw. korytarz

AW1

AW1

AW2

100
201

KOMUNIKACJA

TR0/ośw. korytarz

TR0/ośw. korytarz

88
202

88
198

AW2

AW1

AW1

AW1
100
185(191)

185
213

-1.02
31,00 m2

-3,01

89
199

AWZ

EW2

Eśr/ew = 1 lx
.

-3,02

KLAPA REWIZYJNA

139
201(217)

LP

-2,67

EI30

WYMIARY PODANE NA RZUTACH I PRZEKROJACH UWZGLĘDNIAJĄ GRUBOŚCI TYNKU I
OKŁADZIN ŚCIENNYCH.

7x16,6
28,38

-2,84

TR0/ośw. korytarz

89
202

98
197

TR0/ośw. korytarz

KLAPA REWIZYJNA

ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
ORAZ MATERIAŁOWYCH KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

79
199

AW5

TR0/ośw. WC

PRZEDSIONEK

79
200

-1.11
5,29 m2

79
199

KOCIOŁ

AW2

AW4

H=260(292)

LICZNIK GAZU

EW3
D

80
200

AW1

79
200

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała

WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ
ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
KAŻDY MATERIAŁ UŻYTY PODCZAS INWESTYCJI POWINIEN ZOSTAĆ KAŻDOROAZOWO
UZGODNIONY Z INWESTOREM / NADZOREM INWESTORSKIM.

80
201

90
201

COKÓŁ
KANAŁ WENTYLACYJNY

AW1

AW4

TR0/ośw. WC

TR0/ośw. WC
79
200

H=234(270)

80
201

H=232(273)

AW4

TR0/ośw. WC

Eśr/ew = 1 lx
. H=238

H=238(271)

TR0/ośw. WC

WC DZIEWCZĘTA

80
200

98
192

H=232(271)

AW4

H=260(292)
-1.09
25,03 m2

80
201

Eśr/ew = 1 lx
.

TR0/ośw. kotł.

POM. POMOCNICZE

79
200

-1.05
20,78 m2

AW5

80
200

-1.06
17,87 m2

W.C. CHŁOPCY

80
201

TR0/ośw. WC

80
200

100
200

POM. SOCJALNE

80
201

-1.03
16,68 m2

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD
NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

Jednostka projektowa
-1.23
16,65 m2

KUCHNIA
H=322(257)
H=229(261)

SALA GIMNASTYCZNA

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl,
info@attik.pl

Wykonać obudowę szaf EI60
-1.21
10,61 m2

197
185(206)

-1.24
43,38 m2

MAGAZYN

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

ŚWIETLICA

Nazwa i adres inwestora

H=238(269)
H=233(264)

275
185(220)

14x17,0
29,7

TR0/ośw. sala.g.

AW1

MAGAZYN

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

TR1/ośw. korytarz
223
252

EW1
D
H=232(263)

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowoej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

AWZ
TR1/ośw. korytarz

Etap projektu

Projekt techniczny
Nazwa rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PRZYZIEMIE
branża

3x13,7
29,0

elektryczna ośw aw. ew.
autorzy opracowania

nr rysunku

E1
nr uprawnień

podpis

proj.

mgr inż. Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/09

spr.

STOPIEŃ 10 cm

A

TR1/ośw. korytarz

Eśr/ew = 1 lx
.

-1.22
7,69 m2

mgr inż Lech Buszewski

UAN-7342-21/92

skala rysunku

data opracowania

1:100

06.06.2019

nr strony

A

UWAGI:

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszą osiadać certyfikat CNBOP. Przed zamówieniem
i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie
świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw

OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. Przed zamówieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami należy potwierdzic rodzaje
piktogramów z rzeczoznawca przeciwpożarowym.
3. Przewody układać pod tynkiem z należytą staranością oraz bruzdowania wykonywać ręcznie ze
względu na istniejące intstalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie mechaniczne po
wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia że pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje na
wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
4. Wszystkie przejści przez strefy ogniowe należy zabezpieczyć i uszczelnić masa ognioodporna o
podowiedznie wytrzymałości nie mniejszej niż ściana.
5. W każdej rozdzielnicy elektrycznej należy wpiąć się pod istniejące zabezpieczenie strefy
oświetlenia podstawowego. Przy awarii oświetlenia danej strefy załącza się automatycznie ośw.
awaryjne ewakuacyjne.

PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM.

-2,77

4x18,75
35,0

TR1/ośw. korytarz

AWZ
194
238

TR1/ośw. korytarz

EW1
D

PRZEDSIONEK

1.09
10,23 m2

-2,02
H=328

AW1

H=341(354)

Eśr/ew = 1 lx
.

1.13
16,24 m2

DYREKCJA

TR1/ośw. korytarz
H=389
H=389

H=360

1.08
25,59 m2

SALA NR 11

1.12
22,65 m2

SALA NR 10

AW1

SEKRETARIAT

SALA NR 1

EW1
D

as. centralki CSP
z rozdz. F01/RG

H=364

H=389

H=392

H=390

90
203
1.11
16,84 m2

AW2

6x16,4
30,0

12x16,9
30,0

AW2

KSIĘGOWOŚĆ

H=391
H=391

80
200

H=328

H=331

1.14
1,91 m2

CSP

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 9W
1h jednozadaniowa SE AT biała

PRZEDSIONEK

1.15
1,19 m2

-2,77

AW4

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AW5

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AWz

Oprawa oświetlenia awaryjnego zew. z grzałką do ujemnych temp.
LED IP65 9,3W 1h jednozadaniowa SE AT szara

EW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

EW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego zwieszana dwustronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

W.C.

14x16,6
30,0

pion instalacyjny 63 /28

99
211

102
204

97
200

102
204

97
208

103
207

103
207

AW3

Zas. modułu UTA
z rozdz. F02/RG

MONTAŻ NAŚCIENNY h=2,5m.

TR1/ośw. korytarz
H=330

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała

H=351

H=392

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW2
89
203

H=389

H=332

WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ
ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
KAŻDY MATERIAŁ UŻYTY PODCZAS INWESTYCJI POWINIEN ZOSTAĆ KAŻDOROAZOWO
UZGODNIONY Z INWESTOREM / NADZOREM INWESTORSKIM.

SALA NR 12
1.10
45,90 m2

1.06
45,01 m2

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD
NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

224
216

110
215

1.07
36,66 m2

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH

ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
ORAZ MATERIAŁOWYCH KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY PODANE NA RZUTACH I PRZEKROJACH UWZGLĘDNIAJĄ GRUBOŚCI TYNKU I
OKŁADZIN ŚCIENNYCH.
WYSOKOŚĆ DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH MIERZONA OD POSADZKI (poziom
0,00 ) DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU W MURZE. WYMIARY DRZWI PODANO JAKO
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.SZEROKOŚĆ I
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OBIEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ, NIE INGERUJE W INNE WARUNKI BUDYNKU.NIE INGERUJE W INNE
WARUNKI BUDYNKU.

AW1

AW2

AW2

AW2

AW2

TR1/ośw. korytarz
TR1/ośw. korytarz

TR1/ośw. korytarz

1.16
15,60 m2

TR1/ośw. korytarz

TR1/ośw. korytarz

KOMUNIKACJA

TR1/ośw. korytarz

EW1
D

EW2
LP

TR1/ośw. korytarz
EW1
D

24

-1,84

97
205

130
265

97
206

97
208

102
208

102
206

207
241

EW1
D

rlxlum

Eśr/ew = 1 lx
.

TR1/ośw. korytarz

6x15,5
40,0

AWZ

10x18,4
28,3

Eśr/ew = 2 lx
.

TR1/ośw. korytarz

TR1/ośw. korytarz

Eśr/ew = 1 lx
.

150
240

TR1/ośw. korytarz

KOMUNIKACJA

248
250

1.02
151,46 m2

Eśr/ew = 1 lx
.

7x16,6
28,38

AW2

NUMERACJA POMIESZCZEŃ TYLKO NA CELE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

TR1

rlxlum

EW3
H=328

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna IP44
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

H=318
H=334

H=331
H=331

H=330
1.01
28,46 m2

PRZEDSIONEK

AW3

H=362
H=395

UWAGA: PO WYBORZE DOSTAWY OPRAW AW oraz EW NALEŻY
PRZEDŁOŻYĆ OBLICZENIA DO AKCEPTACJI INWESTORA

H=357

TR1/ośw. korytarz

BELKA STALOWA

H=351

H=260(389)
1.05
42,52 m2

SALA NR 9
H=396

1.19
44,86 m2

H=366

SALA NR 6
1.17
23,24 m2

SALA NR 4

BELKA STALOWA
1.03
44,96 m2

SALA NR 7

Jednostka projektowa
H=386
H=389

H=392

SALA NR 8

1.18
58,07 m2

SALA NR 5

14x17,0
29,7

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl,
info@attik.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

uzgodnienie projektu urządzenia przeciwpożarowego

Eśr/ew = 1 lx
.

Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji
-2,38

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowoej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

AW3
TR1/ośw. korytarz

Etap projektu

Projekt techniczny
Nazwa rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-PARTER

-2,41

branża
3x13,7
29,0

elektryczna ośw aw. ew.
autorzy opracowania

nr rysunku

E2
nr uprawnień

podpis

proj.

mgr inż. Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/09

spr.

-2,82
A

1.04
36,79 m2

mgr inż Lech Buszewski

UAN-7342-21/92

skala rysunku

data opracowania

1:100

06.06.2019

nr strony

AW1

A

UWAGI:

Eśr/ew = 1 lx
.

GRZEJNIK

BELKA STALOWA

+2,32

Eśr/ew = 1 lx
.

H=416

2.07
43,75 m2

SALA NR 13

TR1/ośw. korytarz

2.08
44,07 m2

BELKA STALOWA

SALA NR 15
H=417

H=313
2.06
64,69 m2

SALA NR 22

AW1

OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. Przed zamówieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami należy potwierdzic rodzaje
piktogramów z rzeczoznawca przeciwpożarowym.
3. Przewody układać pod tynkiem z należytą staranością oraz bruzdowania wykonywać ręcznie ze
względu na istniejące intstalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie mechaniczne po
wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia że pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje na
wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
4. Wszystkie przejści przez strefy ogniowe należy zabezpieczyć i uszczelnić masa ognioodporna o
podowiedznie wytrzymałości nie mniejszej niż ściana.
5. W każdej rozdzielnicy elektrycznej należy wpiąć się pod istniejące zabezpieczenie strefy
oświetlenia podstawowego. Przy awarii oświetlenia danej strefy załącza się automatycznie ośw.
awaryjne ewakuacyjne.

PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM.

H=415

H=413
H=380

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszą osiadać certyfikat CNBOP. Przed zamówieniem
i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie
świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw

SALA NR 23
12x16,3
30,0

2.05
44,86 m2

UWAGI:

AW1

AW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała

H=381

TR2/ośw. sala

2.09
20,96 m2

14x16,6
30,0

TR2/ośw. sala

GABINET POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

AW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW3

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 9W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW4

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AW5

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AWz

Oprawa oświetlenia awaryjnego zew. z grzałką do ujemnych temp.
LED IP65 9,3W 1h jednozadaniowa SE AT szara

EW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

EW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego zwieszana dwustronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

H=383
H=386

H=357

TR2/ośw. sala
pion instalacyjny 63 /28

EW1
D

EW1
SD

16x17,4
29,0

H=352
H=352

H=356

TR2/ośw. korytarz
97
209

103
210

102
208

103
208

101
208

Eśr/ew = 1 lx
.

EW2
LP

AW2

TR2/ośw. korytarz

KOMUNIKACJA

TR2/ośw. korytarz

TR2/ośw. korytarz

TR2/ośw. korytarz

AW2

2.01
180,58 m2

AW2

AW2

AW2

TR2

Eśr/ew = 1 lx
.

TR2/ośw. korytarz

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD
NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ
ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
KAŻDY MATERIAŁ UŻYTY PODCZAS INWESTYCJI POWINIEN ZOSTAĆ KAŻDOROAZOWO
UZGODNIONY Z INWESTOREM / NADZOREM INWESTORSKIM.
ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
ORAZ MATERIAŁOWYCH KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY PODANE NA RZUTACH I PRZEKROJACH UWZGLĘDNIAJĄ GRUBOŚCI TYNKU I
OKŁADZIN ŚCIENNYCH.
WYSOKOŚĆ DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH MIERZONA OD POSADZKI (poziom
0,00 ) DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU W MURZE. WYMIARY DRZWI PODANO JAKO
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.SZEROKOŚĆ I
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OBIEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ, NIE INGERUJE W INNE WARUNKI BUDYNKU.NIE INGERUJE W INNE
WARUNKI BUDYNKU.
NUMERACJA POMIESZCZEŃ TYLKO NA CELE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

TR2/ośw. korytarz

+4,28

rlxlum

100
206

97
2068

223
329

102
209

101
209

H=355
H=354

H=349
H=354

rlxlum

EW3
BELKA STALOWA
H=633
H=415

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna IP44
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

H=381

H=383

H=418
H=611

AW2

H=417

AW2
2.10
42,08 m2

TR2/ośw. aula
TR2/ośw. aula

SALA NR 20

H=649
2.11
36,96 m2

H=387

SALA NR 18

H=389

Jednostka projektowa
2.02
135,37 m2

AULA

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl,
info@attik.pl

Eśr/ew = 1 lx
.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

AW2

AW2
TR2/ośw. aula

TR2/ośw. aula

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowoej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz

hp=103

Etap projektu

Projekt techniczny
Nazwa rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-1 PIĘTRO
branża

elektryczna ośw aw. ew.

nr rysunku
nr uprawnień

proj.

autorzy opracowania

E3

mgr inż. Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/09

spr.

2.03
36,84 m2

UWAGA: PO WYBORZE DOSTAWY OPRAW AW oraz EW NALEŻY
PRZEDŁOŻYĆ OBLICZENIA DO AKCEPTACJI INWESTORA

A

SALA NR 21

H=415

255
418(586)

2.04
42,35 m2

SALA NR 17

mgr inż Lech Buszewski

UAN-7342-21/92

skala rysunku

data opracowania

1:100

06.06.2019

podpis

nr strony

3.01
30,37 m2

AW1

A

UWAGI:

KOMUNIKACJA

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy ewakuacyjne/awaryjne muszą osiadać certyfikat CNBOP. Przed zamówieniem
i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić posiadanie
świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw

OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. Przed zamówieniem opraw ewakuacyjnych z piktogramami należy potwierdzic rodzaje
piktogramów z rzeczoznawca przeciwpożarowym.
3. Przewody układać pod tynkiem z należytą staranością oraz bruzdowania wykonywać ręcznie ze
względu na istniejące intstalacje elektryczne. Dopuszcza się bruzdowanie mechaniczne po
wcześniejszym dokonaniu sprawdzenia że pod tynkiem nie zostały ułożone inne instalacje na
wynaczonej trasie pod bruzdowanie.
4. Wszystkie przejści przez strefy ogniowe należy zabezpieczyć i uszczelnić masa ognioodporna o
podowiedznie wytrzymałości nie mniejszej niż ściana.
5. W każdej rozdzielnicy elektrycznej należy wpiąć się pod istniejące zabezpieczenie strefy
oświetlenia podstawowego. Przy awarii oświetlenia danej strefy załącza się automatycznie ośw.
awaryjne ewakuacyjne.

PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM.

TR1/ośw. korytarz
CZYTELNIA

10x17,7
28,9

16x17,4
29,0

AW1
3.02
27,85 m2

Eśr/ew = 1 lx
.

BIBLIOTEKA

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW3

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 9W
1h jednozadaniowa SE AT biała

AW4

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 3W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AW5

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa LED 4W
1h jednozadaniowa SE AT biała IP44

AWz

Oprawa oświetlenia awaryjnego zew. z grzałką do ujemnych temp.
LED IP65 9,3W 1h jednozadaniowa SE AT szara

EW1

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

EW2

Oprawa oświetlenia awaryjnego zwieszana dwustronna
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała

H=400

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD
NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ
ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
KAŻDY MATERIAŁ UŻYTY PODCZAS INWESTYCJI POWINIEN ZOSTAĆ KAŻDOROAZOWO
UZGODNIONY Z INWESTOREM / NADZOREM INWESTORSKIM.
ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
ORAZ MATERIAŁOWYCH KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
WYMIARY PODANE NA RZUTACH I PRZEKROJACH UWZGLĘDNIAJĄ GRUBOŚCI TYNKU I
OKŁADZIN ŚCIENNYCH.

H=402

AW1

TR1/ośw. korytarz

EW1
SD
H=260

100
200

100
200

TR1/ośw. korytarz
TR3

WYSOKOŚĆ DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH MIERZONA OD POSADZKI (poziom
0,00 ) DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU W MURZE. WYMIARY DRZWI PODANO JAKO
MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.SZEROKOŚĆ I
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

103
213

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OBIEKTU POD WZGLĘDEM OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ, NIE INGERUJE W INNE WARUNKI BUDYNKU.NIE INGERUJE W INNE
WARUNKI BUDYNKU.
NUMERACJA POMIESZCZEŃ TYLKO NA CELE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

PODDASZE

rlxlum

EW3

Oprawa oświetlenia awaryjnego natynkowa jednostronna IP44
LED 3W 1h jednozadaniowa SE AT biała
UWAGA: PO WYBORZE DOSTAWY OPRAW AW oraz EW NALEŻY
PRZEDŁOŻYĆ OBLICZENIA DO AKCEPTACJI INWESTORA

Jednostka projektowa

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl,
info@attik.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowoej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
Etap projektu

Projekt techniczny
Nazwa rysunku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-2 PIĘTRO
branża

elektryczna ośw aw. ew.

nr uprawnień

proj.

autorzy opracowania

nr rysunku

E4

mgr inż. Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/09

spr.

3.04
521,11 m2

rlxlum

pion instalacyjny 63 /28

A

3.03
27,23 m2

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH

mgr inż Lech Buszewski

UAN-7342-21/92

skala rysunku

data opracowania

1:100

06.06.2019

podpis

nr strony

wykonać nową obudowę przyszafie RG

zakres opracowania

gG10A

gG16A

1

wpięcie w istniejącą szynę RG
połączenie kablowe-odcinkowe
obudowa metalowa przy RG

wyłącznik pożarowy
przy wejściu do budynku

istniejący kabel wymagana obudowa EI60
Jednostka projektowa

Postolin 21a, 56-300 Milicz, www.attik.pl,
info@attik.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

GMINA RAWICZ
ul. Piłsudskiego 21, 63 - 900 Rawicz
Nazwa i lokalizacja inwestycji

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowoej nr 3 w Rawiczu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu, ul.Wały Jarosława
Dąbrowskiego 1, 63 - 900 Rawicz
Etap projektu

Projekt techniczny
Nazwa rysunku

autorzy opracowania

nr uprawnień

proj.

nr rysunku

E5

mgr inż. Rafał Radajewski

WKP/0180/POOE/09

spr.

branża

elektryczna ośw aw. ew.

mgr inż Lech Buszewski

UAN-7342-21/92

skala rysunku

data opracowania

1:100

06.06.2019

podpis

nr strony

