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1. Podstawa  opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej  instalacji 

Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa 

Wsi, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru 

w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 66 w Warszawie. 

3. Podstawa opracowania 

Podstawę techniczną do wykonania niniejszego opracowania stanowią następujące 

materiały: 

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

147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

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

warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 

1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 

być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 

zgodności; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów [Dz. U. nr 109 poz. 719]; 

 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. 

Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, 

eksploatacji i konserwacja”; 

 Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urządzeń, 

firmy Polon-Alfa; 
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 Zlecenie wykonania projektu; 

 Wizja lokalna obiektu; 

 Wytyczne projektowania instalacji SSP wydane przez Centrum Naukowo – 

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie; 

 Uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 

4. Zakres opracowania 

Opracowanie stanowi dokumentację wykonawczą instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru 

w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 66 w Warszawie. 

Zakres ochrony; 

 Ochrona całkowita obiektu 

5. Przepisy i dokumenty związane 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

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

 PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa; 

 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej; 

 PN-E-08350-14/2002 Systemy Sygnalizacji Pożarowej; 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu; 

 „Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej” – mgr inż. Jerzy 

Ciszewski; 
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 „Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez 

systemy sygnalizacji pożarowej” – mgr inż. Janusz Sawicki. 

6. System sygnalizacji pożaru 

6.1. Opis techniczny 

Do zabezpieczenia budynku projektuje się system sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA 

4000 oparty na centrali POLON 4900. Podstawowymi elementami wykrywającymi 

zjawiska pożarowe są optyczne czujki dymu DOR-4046 reagujące na widzialne i 

niewidzialne produkty spalania zawarte w początkowej fazie pożaru. Dodatkowo 

przestrzenie w strefie międzysufitowej należy zabezpieczyć czujkami z podłączonymi  

wskaźnikami zadziałania.  

Na drogach ewakuacyjnych zaplanowano rozmieszczenie ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych ROP 4001 M oraz pętlowych sygnalizatorów akustycznych SAL-4001. 

Dodatkowe funkcje systemu: 

 Centrala może odpowiadać za sterowanie zamknięciami pożarowymi oraz 

monitorowania autonomicznego systemu oddymiania grawitacyjnego na klatkach 

schodowych. 

6.2. Zakres realizacji 

Niniejszy dokument obejmuje dokumentację wykonawczą Systemu Sygnalizacji Pożaru 

w oparciu o urządzenia firmy Polon-Alfa na podstawie posiadanych materiałów 

wyjściowych, a w szczególności: 

 detekcję pożaru czujkami automatycznymi i ręcznymi przyciskami; 

 rozgłaszanie sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie właściwych linii 

sygnalizatorów akustycznych; 

 sterowanie oddymianiem grawitacyjnym. 

 

Projekt obejmuje opis tras kablowych pętli pożarowych, linii sterujących oraz 

monitorujących. Dla potrzeb systemu SSP w części objętej wyżej wymienionym 

zakresem przewidziano zastosowanie następujących urządzeń firmy Polon-Alfa: 
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 centrala sygnalizacji pożarowej Polon 4900; 

 optyczne czujki dymu; 

 czujki dwudetektorowe; 

 czujki ciepła; 

 liniowa czujka dymu; 

 ręczne ostrzegacze pożarowe; 

 moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż; 

 sygnalizatory akustyczne. 

 

Projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i 

świadectwa dopuszczenia1 zgodnie z obowiązującym prawem na terenie  Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

6.3. Opis techniczny 

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi w 

czasie odbytej wizji lokalnej. Po ustaleniach przyjęto instalację sygnalizacji pożarowej w 

zakresie ochrony całkowitej w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa 

Wsi, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.. Instalacja zostanie oparta na 

systemie firmy Polon-Alfa.  

 

Centrala sygnalizacji pożarowej Polon 4900 

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 jest urządzeniem integrującym wszystkie 

elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów 

POLON 4000. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz 

podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń 

sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum 

monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala POLON 4900 jest zalecana do ochrony 

przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych, np. hoteli, banków, 

biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp. 
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Rys.1 Centrala POLON 4900 

 

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowym urządzeniem, z podwójnym układem 

sterowników procesorowych (z tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę 

systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi 

systemu wykrywania pożaru. Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech 

pętli adresowalnych z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej 

pętli. Można ją rozbudować do ośmiu pętli, obsługujących w sumie ponad 1000 

elementów adresowalnych. Praca 31 central w pierścieniowej strukturze hierarchicznej 

pozwala obsłużyć instalację liczącą ponad 31 000 punktów. Linie dozorowe mogą 

pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy 

linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. 

Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów 

rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji 

dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo 

upraszcza prowadzenie okablowania. W centrali można utworzyć programowo 1024 

strefy dozorowe, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, 

składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te 

pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną 

lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych 

komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez 

centralę urządzeń automatyki pożarowej. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny pracujący 

w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali w 

formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się 
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osoby obsługującej z centralą. Wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej 

instalacji może odbywać się poprzez:  

• konfigurację automatyczną, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie 

elementów w każdej pętli (nawet w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na 

tej podstawie wpisuje do swojej pamięci konfigurację instalacji a do pamięci elementów 

liniowych wpisuje ich kolejny numer – adres,  

• konfigurację instalatorską - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w 

projekcie, przygotowuje konfigurację instalacji w postaci pliku danych (przy 

wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczanego przez 

producenta), który wprowadza do pamięci centrali. Te czynności mogą być wykonane z 

wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podłączonej bezpośrednio do centrali. 

Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi 

odczytanymi z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, wówczas 

centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,  

• konfigurację ręczną, która pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez 

konieczności zachowania kolejności numerowania elementów. Metoda umożliwia 

wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika 

kodów paskowych, dołączonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynności. 

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala 

POLON 4900, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, 

zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. W 

centrali POLON 4900 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 

wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych 

strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w 

określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na 

wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu 

ochrony obiektu.  

Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy 

na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.  

Możliwe są warianty alarmowania:  

- alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe,  

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,  



 

  Strona | 9  

 

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,  

- alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe,  

- alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe,  

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,  

- alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową,  

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”. 

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4900 

może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to:  

- 16 nadzorowanych przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz  

- 8 nadzorowanych linii sterujących.  

Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach 

pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Aż 8 nadzorowanych linii 

kontrolnych umożliwia nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź 

obwodów.  

Wyjścia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umożliwiają dołączenie do centrali: 

klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, 

komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji 

równoległej, a także łączenie central w strukturę sieciową.  

Centrala POLON 4900 pamięta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce 

podczas dozorowania obiektu oraz ma licznik alarmów pożarowych – max 9999 

alarmów. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób 

uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej 

drukarki termicznej. 

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 wykonana jest w postaci szafki 

mocowanej na ścianie. Drzwi, na których znajdują się elementy sygnalizacyjne i 

manipulacyjne zamykane są na zamek bębenkowy. W lewej górnej części drzwi znajduje 

się duży wyświetlacz tekstowy. W środkowej części drzwi znajdują się główne elementy 

obsługowe centrali - klawiatura i diody świecące, informujące o stanie centrali. U dołu 

drzwi znajduje się szczelina na wyjście taśmy papierowej od drukarki.  

Główne układy elektroniczne centrali zbudowane są w postaci modułów mocowanych do 

drzwi i tylnej ściany obudowy. Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali 

dwóch akumulatorów zasilania rezerwowego - 2x12 V, 17 Ah. W przypadku 



 

  Strona | 10  

 

konieczności zastosowania akumulatorów o większej pojemności można wykorzystać do 

tego celu podwieszany pod centralą dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do 

pojemności 44 Ah) lub umieścić je poza centralą (zasilacz centrali może współpracować 

z baterią akumulatorów o max pojemności 90 Ah). 

 

Napięcie zasilania:  

- podstawowe sieć 230 V +10% -15%/50 Hz  

- rezerwowe 24 V +25% -10%  

Źródło zasilania rezerwowego  

bateria akumulatorów o pojemności 17 ÷ 90 Ah  

Max pobór prądu z sieci 1,5 A  

Max pobór prądu podczas dozorowania 0,6 A  

Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn. 1 A  

Liczba linii adresowalnych 4 z możliwością rozbudowy do 8  

 

6.4. Dobór urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej 

Centrale sygnalizacji pożarowej 

Dla potrzeb nadzoru budynku zaprojektowano 1 centralę typu Polon 4900. Lokalizacja 

centrali przedstawiona jest na rzucie parteru (przy portierni). 

Centrala została wyposażona w wewnętrzny panel obsługi (składający się z 

sześciowierszowego wyświetlacza LCD umożliwiającego wyświetlanie do komunikatów 

w jednej linii i służącego do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocą 

alfanumerycznych tekstów informacyjnych) , oraz w wewnętrzną drukarkę drukująca 

każde zdarzenie z indywidualnym tekstem użytkownika i dokładnym czasem wystąpienia 

zdarzenia.  

Wszystkie zdarzenia są zapisywane w pamięci centrali. Na drukarce systemowej istnieje 

możliwość wydruku wybranych zdarzeń systemowych. 

Elementy peryferyjne  

Elementy peryferyjne Systemu Sygnalizacji Pożaru pracują w układzie linii dozorowych 

pętlowych z indywidualnym adresowaniem następujących elementów: 

 optyczne czujki dymu; 
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 czujki dwudetektorowe; 

 czujki ciepła; 

 liniowa czujka dymu; 

 ręczne ostrzegacze pożarowe; 

 moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż; 

 sygnalizatory akustyczne. 

Wszystkie elementy systemu pracujące w pętlach dozorowych wyposażone są w 

obustronne izolatory zwarć dla uzyskania wysokiej odporności systemu na uszkodzenia 

typu „przerwa” lub „zwarcie” w pętli dozorowej. 

Pełna adresowalność instalacji sygnalizacji pożarowej umożliwia m. in. identyfikację 

miejsca pożaru z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub 

ręcznego ostrzegacza pożarowego, a także programowe przypisanie funkcji 

wykonawczych (sterujących) i funkcji monitorujących poszczególnym adresowanym 

wyjściom sterującym i wejściom monitorującym w modułach włączonych w pętle 

dozorowe i zainstalowanych w różnych miejscach obiektu. 

Nie przewiduje się zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwórczym. 

 

Programowanie wszystkich elementów peryferyjnych, jak również kontrola poprawności 

połączeń fizycznych między nimi przeprowadzane są z jednego miejsca, za pomocą 

komputera. Wszystkie czujki i przyciski będą posiadały indywidualny adres w systemie, 

co pozwoli na dokładną lokalizację punktu, z którego może zostać wywołany alarm. 

Każdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy 

sterujące, zostaną opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do 

potrzeb użytkownika. 

 

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej umożliwia detekcję pożaru z dokładnością 

do pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w każdym elemencie pętlowym 

obustronnego zintegrowanego izolatora zwarć umożliwia swobodne prowadzenie linii 

pętlowej przez różne strefy pożarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w 

systemie z możliwością logicznego połączenia w grupę dozorową elementów 

zainstalowanych na różnych pętlach. 
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Poprzez zastosowanie powyższych rozwiązań proponowany system zapewnia najwyższą 

niezawodność i bezpieczeństwo oraz elastyczność pod względem ewentualnej przyszłej 

rozbudowy. 

6.5. Zakres ochrony 

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z założeniami przyjętymi 

w projekcie. 

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegają przestrzenie właściwe (z 

wyjątkiem małych pomieszczeń sanitarnych), klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia 

techniczne i przestrzenie międzystropowe.  

W części biurowej w pokojach wyposażonych w stolarkę drewnianą, składy papieru 

krzesła zawierające surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pożaru może 

charakteryzować się spalaniem z towarzyszącą silną emisją aerozoli. 

W pomieszczeniach korytarzach, klatkach schodowych, magazynach itp, można się 

spodziewać pożaru pochodzącego od spalania papierów, drewna, tworzyw sztucznych. 

Spalanie tych materiałów charakteryzuje się wydzielaniem się aerozoli dymu. 

Ewentualny pożar w tych pomieszczeniach możemy zaliczyć do powolnego pożaru 

żarowego. 

W obszarach nad sufitem podwieszanym, oraz w pomieszczeniach technicznych, 

najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru jest instalacja i urządzenia elektryczne.  

 

Instalacja SSP obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia właściwe, za pomocą 

adresowalnych czujek optycznych dymu DOR 4046, czujek ciepła TUN-4046 oraz 

czujek wielosensorowych DOT-4046. 

Ręczne uruchomienie sygnału alarmu ogólnego II stopnia będzie następowało poprzez 

ręczne ostrzegacze pożarowe 4001M. Ponadto zaprojektowano elementy sterowania 

i kontroli, montowane bezpośrednio w liniach dozorowych (moduły wyposażone w 

wejścia nadzorowane i wyjścia sterujące) celem realizacji funkcji sterowniczych 

i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych następuje automatycznie po wykryciu 

przez centralę zagrożenia pożarowego.  
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6.6. Instalacja pętli dozorowych 

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz 

moduły wejścia/wyjścia są elementami pętlowymi nieprzerwanie komunikującymi się z 

CSP. Każdy element pętli jest wyposażony w zintegrowany obustronny izolator zwarć 

i w przypadku awarii pętli (zwarcie, przerwa) może być zasilany z dwóch stron. 

Pętle dozorowe, na których zamontowane zostaną czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze 

pożarowe oraz moduły wejścia/wyjścia zostaną rozprowadzone w całym obiekcie 

(schemat prowadzenia okablowanie przedstawiony został na rysunkach).  

 

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pożaru oraz dla potrzeb ich powiązania z 

wyjściami sterującymi elementy detekcyjne zostały podzielone na grupy dozorowe 

zgodnie z planowanym podziałem funkcjonalnym obiektu. 

W celu szczegółowej identyfikacji miejsca wystąpienia pożaru, na etapie programowania 

centrali należy przypisać do każdego elementu indywidualne teksty opisujące jego 

lokalizację (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie pomieszczenia). 

Zaprojektowano 1 pętlę sterującą oraz 2 pętle dozorowe. Podział elementów na 

poszczególne pętle został przedstawiony na rysunkach. 

Dobrane ilości elementów (czujek, ROP-ów, wejść, wyjść, itp.), nie przekraczają 

maksymalnych dopuszczalnych ilości wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej 

producenta. 

7. Opis elementów składowych systemu 

7.1. Czujka punktowa dymu 

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania 

widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał 

jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i 

zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DOR-4046 jest czujką analogową, z 

automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym 

zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji 
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pary wodnej. Czujki DOR-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach 

adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 4000 i POLON 6000. 

Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania 

rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory 

pomiarowej, do której normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Znajdująca się w 

komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, 

emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną nadawczą dopóty, dopóki do komory 

nie wnikną cząstki dymu rozpraszające promieniowanie w kierunku fotodiody 

odbiorczej.  

Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym 

zabrudzeniu komory optycznej, a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach 

kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła 

do współpracującej centrali sygnał alarmu serwisowego, nie tracąc jednocześnie 

zdolności do wykrywania pożaru.  

Nie podjęcie czynności serwisowych do czasu wyczerpania pełnego zakresu 

samoregulacji (np. przez kilka tygodni) może być przyczyną fałszywego alarmowania 

zabrudzonej czujki. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie 

czujek gwarantują przeprowadzenie, z dużą szybkością, analizy zachodzących zjawisk w 

otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. Czujki mogą 

pracować (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu alarmowania dla 

danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikując się pomiędzy sobą, mogą też 

przekazywać aktualnie mierzoną wartość analogową czynnika pożarowego.  

Czujki wysyłają w linię dozorową, oprócz swojego adresu, kodu rodzaju, stanów 

dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany 

związane z uszkodzeniem układów wewnętrznych czujki, zadziałanie izolatora zwarć. 

Stan alarmowania czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody 

świecącej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziałanie izolatora zwarć – żółtymi 

rozbłyskami tej diody.  

Czujki DOR-4046 mają regulowaną z poziomu centrali czułość według trzech progów: 

normalna, podwyższona lub obniżona. Taka możliwość pozwala na dowolne, 

indywidualne dostosowanie zdolności wykrywczych czujek do konkretnych zastosowań i 

wymogów otoczenia.  
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Kodowanie adresu czujki odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy 

zapisywany jest w jej nieulotnej pamięci.  

Czujki są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Instalowane są w 

nieadresowalnym gnieździe G-40. Dodatkową sygnalizację optyczną czujki lub grupy 

czujek można uzyskać przez dołączenie wskaźnika zadziałania WZ-31. Czujki DOR-

4046 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7. 

7.2. Wielosensorowa czujka dymu i ciepła  

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 jest przeznaczona do 

wykrywania dymu i wzrostu temperatury, towarzyszących powstawaniu pożaru we 

wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła, pozwalają na 

stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pożaru może 

pojawić się widzialny dym lub następować wzrost temperatury albo oba czynniki 

jednocześnie.  

Czujka DOT-4046 jest czujką analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. 

utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy 

zmianach ciśnienia, jak również kondensacji pary wodnej. Czujki DOT-4046 mogą 

pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej 

systemów POLON 4000 i POLON 6000. 

Czujka DOT-4046 ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła. Sensor dymu typu 

rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez 

cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do której 

normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Znajdująca się w komorze pomiarowej 

fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diodę 

elektroluminescencyjną nadawczą dopóty, dopóki do komory nie wnikną cząstki dymu 

rozpraszające promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Sensor ciepła reaguje na 

wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Można go programować na działanie 

zgodne z klasą A1R lub BR wg polskiej normy PN-EN 54-5.  

Informacje z obu sensorów podlegają zaawansowanej analizie sygnałowej przez 

odpowiednio oprogramowany procesor, który ocenia stan zagrożenia pożarowego.   
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7.3. Uniwersalna czujka ciepła 

Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) TUN-4046 jest przeznaczona do 

wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru 

może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć 

określony niebezpieczny poziom.  

Czujka TUN-4046 jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować 

na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe, a także zmieniać klasę czujki, 

dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, A2, 

B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie z normą PN-EN 54-5.  

Czujki TUN-4046 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central 

sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. 

Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 reaguje na wzrost temperatury występujący 

podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, 

odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury. 

Możliwe jest jej zaprogramowanie na działanie tylko nadmiarowe. Zmiany temperatury 

w otoczeniu czujki powodują zmianę stanu równowagi dwóch termistorów pomiarowych. 

Dane te są analizowane przez mikrokontroler, który przekazuje odpowiednie sygnały 

alarmowe do centrali. 

7.4. Liniowa czujka dymu 

Czujka liniowa DOP-6001 jest przeznaczona do wykrywania dymu powstającego we 

wczesnym stadium rozwoju pożaru. Nadaje się zwłaszcza do ochrony pomieszczeń, gdzie 

w pierwszej fazie pożaru spodziewane jest pojawienie się dymu i tam, gdzie ze względu 

na dużą powierzchnię pomieszczenia należałoby dla jego ochrony, zastosować dużą 

liczbę punktowych czujek dymu.  

Czujki DOP-6001 mogą pracować na liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej, 

produkowanych przez POLONALFA: bezpośrednio w pętlach adresowalnych central 

systemów POLON 4000 i POLON 6000, na liniach konwencjonalnych central systemu 

IGNIS 1000/2000. 

Czujka DOP-6001 składa się z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, 

umieszczonych w jednej obudowie oraz współpracującego reflektora pryzmowego lub 

zespołu reflektorów.  
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Zasada działania czujki polega na analizie przezroczystości optycznej powietrza w 

przestrzeni pomiędzy czujką, a lustrem/reflektorem. Jeżeli w powietrzu znajdzie się 

pewna, określona zawartość aerozoli (dymu), zmniejszająca przezroczystość, to czujka, 

zgodnie z ustawionym progiem czułości, wejdzie w stan alarmowania. Całkowite 

przerwanie strumienia promieniowania jest sygnalizowane jako stan uszkodzenia, 

ponieważ nawet największe stężenie dymu w powietrzu, nie powoduje całkowitego 

przerwania toru optycznego czujki. Jeżeli powietrze jest czyste, czujka znajduje się w 

stanie dozorowania. Czujka ma wbudowane układy automatycznej kompensacji 

zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia 

powodujące, iż zachowuje stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia 

pożarowego w długim okresie czasu. Przy pewnym poziomie zabrudzenia, czujka zgłasza 

stan uszkodzenia, oznaczający konieczność podjęcia prac serwisowych i jej oczyszczenia. 

7.5. Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH są przeznaczone do 

przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej 

przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. 

Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central 

interaktywnego systemów sygnalizacji pożarowej POLON 4000 i POLON 6000. 

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów natomiast 

ROP-4001MH – na zewnątrz obiektów. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH działają (przełączają styki) 

po uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Jest to przycisk typu B. 

Ręczne ostrzegacze są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. 

Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami 

dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza zadziałanie systemu sygnalizacji 

pożarowej. Układ elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancję styku 

mikroprzełącznika; w przypadku pogorszenia się jego parametrów do centrali jest 

przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje się w przypadku 

zadziałania izolatora zwarć i uszkodzenia pamięci EEPROM, wykorzystywanej do 

adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidłowe, są sygnalizowane przez 
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ostrzegacz żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej i wywołują odpowiednią 

sygnalizację uszkodzenia w centrali. 

Kodowanie adresu ręcznego ostrzegacza odbywa się automatycznie z centrali - kod 

adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. 

7.6. Adresowalny sygnalizator akustyczny 

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego 

akustycznego sygnalizowania pożaru. Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych 

liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.  

Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych 

kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu 

ogólnego w centrali, itp. 

Sygnalizator SAL-4001 może pracować przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, z 

wewnętrznej baterii 9 V typu 6F22, z zasilacza zewnętrznego 24 V lub ze wszystkich 

źródeł jednocześnie. Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania odbywa się 

automatycznie tak, aby emitowany był maksymalny poziom dźwięku tzn. iż po 

uszkodzeniu zasilacza zewnętrznego sygnalizator będzie zasilany z wewnętrznej baterii 9 

V, a po jej wyczerpaniu z linii dozorowej. Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana. 

Stan uszkodzenia jest sygnalizowany przez centralę i żółtą diodę w sygnalizatorze. 

Sygnalizator ma do wybory trzy rodzaje emitowanego dźwięku. Jest wyposażony w 

wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa się automatycznie z 

centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. W obiekcie będącym 

przedmiotem dokumentacji projektuje się, że sygnalizatory akustyczne zasilane 

będą z wewnętrznej baterii 9V typu 6F22 oraz z pętli dozorowej. 

7.7. Moduł kontrolno-sterujący 

Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami 

przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. 

sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają 

kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają 

dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub 

instalacji. 
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Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach 

dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. 

Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz 

przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. 

Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków 

przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych 

przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego 

zadziałaniu. 

Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie 

lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków 

zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. 

Po wybraniu odpowiedniego wariantu zadziałania, przekaźnik w elemencie EKS-4001 

może pracować jako przekaźnik kasujący. Element kontrolno-sterujący ma rozbudowane 

oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych 

zastosowaniach. 

Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. 

Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy 

zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. 

8. Zestawienie elementów SSP 

Lp. Nazwa Ilość 

1. Centrala Polon 4900 + akumulatory 1 komplet 

2. Czujka wielosensorowa DOT-4046 48 szt.  

3. Czujka optyczna dymu DOR-4046 136 szt. 

4. Czujka ciepła TUN-4046 8 szt. 

5. Sygnalizator akustyczny SAL-4001 33 szt.  

6. Gniazdo G-40 224 szt.  

7. Czujka liniowa DOP 6001 + lustra pryzmowe 1 komplet 

8. Przycisk ROP-4001M + ramka 23 komplety 

9. Wskaźnik zadziałania WZ-31 1 szt.  
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10. Moduł kontrolno-sterujący EKS-4001 + obudowa 6 kompletów 

 

9. Organizacja alarmowania 

System sygnalizacji pożarowej pracować będzie w trybie alarmowania dwustopniowego. 

9.1. Definicje 

Dwustopniowa organizacja alarmowania 

W celu eliminacji fałszywych alarmów z czujek automatycznych oraz umożliwienia 

służbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrożenia pożarowego bez konieczności 

wzywania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej, przyjęto dwustopniową 

procedurę organizacji alarmowania. Przy tak przyjętej procedurze zagrożenie wykryte 

przez czujkę automatyczną powoduje jedynie sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia. 

 

Alarm pożarowy I stopnia 

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obsługi centrali pożarowej zlokalizowanej 

w pomieszczeniu stałego dozoru, a dokładnie w portierni przy głównym wejściu. Alarm 

może zostać wygenerowany przez dowolną czujkę automatyczną (wskazywana jest 

wtedy dokładna lokalizacja miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego). 

Alarm pożarowy II stopnia 

System sygnalizacji pożarowej po upływie czasu potwierdzenia lub rozpoznania 

automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywołanie alarmu II stopnia powoduje 

bezzwłoczne wysłanie komunikatu o zagrożeniu pożarowym.. Dodatkowo wysterowane 

zostają urządzenia automatyki pożarowej zgodnie z matrycą sterowań wynikającą ze 

scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. (Matryca sterowań nie wchodzi w 

zakres opracowania).  

9.2. Czas potwierdzenia 

Po zgłoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek 

potwierdzenia przyjęcia informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. 

W tym czasie pracownik ochrony musi podejść do centrali i wcisnąć przycisk 
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ROZPOZNANIE na panelu obsługi. Po upływie tego czasu bez potwierdzenia ze strony 

obsługi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w 

wyznaczonym czasie jest równoznaczne z brakiem możliwości podjęcia przez służby 

dozoru interwencji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w 

pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nią są w stanie realizować określonych procedur. 

9.3. Czas rozpoznania 

Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu 

niezbędnego na dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego 

stopnia. W tym czasie drugi z pracowników służb dozoru po dotarciu na miejsce 

zagrożenia podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub 

próbie neutralizacji zagrożenia we własnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbędne 

jest wciśnięcie najbliższego ROP-a lub przekazanie informacji do pracownika pełniącego 

dozór w celu wciśnięcia ROP-a zlokalizowanego przy centrali. W przypadku możliwości 

podjęcia akcji gaśniczej we własnym zakresie niezbędne jest przekazanie informacji do 

pracownika pełniącego dozór przy centrali w celu skasowania alarmu przed upływem 

czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub 

skasowanie alarmu) po upływie czasu rozpoznania, system przechodzi automatycznie w 

alarm II stopnia. 

9.4. Scenariusz 

W projekcie Systemu Sygnalizacji Pożaru, przewidziano elementy kontrolno-sterujące na 

najwyższych oraz najniższych kondygnacjach klatek schodowych, które będą 

przeznaczone do sterowania i kontrolowania systemem oddymiania, planowanym w 

danym obiekcie. Przewidywane sterowania dla systemu oddymiania, realizowane przez 

moduły kontrolno-sterujące systemu sygnalizacji pożaru, w momencie wystąpienia 

alarmu II stopnia: 

 Wysterowanie oraz monitorowanie centrali oddymiania (otwarcie klap 

oddymiających, otwarcie drzwi napowietrzających)  
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10. Wskazówki montażowe 

10.1. Zasilanie energetyczne  

Zasilanie podstawowe z sieci prądu przemiennego 230 V 50 Hz. Centrala zasilona jest 

zasilana z wydzielonego, oznaczonego („ZASILANIE CENTRALI PPOŻ”) obwodu 

rozdzielni głównej. Podłączenie musi być wykonane kablem pożarowym przed 

wyłącznikiem przeciwpożarowym energii elektrycznej dla obiektu i musi być wykonane 

jako nierozłączne. 

Zasilanie rezerwowe – baterie akumulatorów, które umiejscowione będą w centrali 

sygnalizacji pożaru. 

9.2. Montaż instalacji 

System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa 

w związku z czym nie może być wspólny z siecią innej instalacji.  

Pętla z głośnikami i modułami będzie wykonana przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 

i należy ją prowadzić w certyfikowanych korytach siatkowych lub pełnych korytach 

metalowych, o odporności ogniowej E90 lub mocować przewód bezpośrednio do 

ściany/sufitu za pomocą certyfikowanych uchwytów o odporności ogniowej E90. 

W przypadku układania okablowania podtynkowo, kabel prowadzony w bruździe 

również należy przymocować za pomocą powyższego uchwytu, a następnie on zostać 

zatynkowany.  

Pętle dozorowe z czujkami należy wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Mogą 

być one prowadzone podtynkowo w bruzdach lub natynkowo w listwach lub rurkach 

PVC, a także w rurach karbowanych (peszlach).  

Kolejność elementów na pętli jest zgodna z niniejszą dokumentacją oraz dokumentacją 

rysunkową.  

Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające 

sposób montażu (tzn. aby czujki znajdowały się w odległości większej niż 0,5m od ścian, 

belek stropowych, podciągów i innych przegród pionowych oraz kratek wyciągowych 

wentylacji oraz w odległości 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).  

Czujki montowane będą do betonowej konstrukcji budynku przy pomocy kołków. Czujki 

montowane będą do konstrukcji stalowej przy pomocy gwoździ. Czujki montowane na 
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rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropów wykonanych z pełnej płyty 

kartonowo-gipsowej należy zamontować przy pomocy kołków właściwych do płyt 

gipsowych zaś kable doprowadzać przez płytę bezpośrednio od góry do gniazda czujki. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy montować na wysokości ok. 1,2-1,6m od poziomu 

podłogi. Dojścia do przycisków ROP wykona się podtynkowo lub w rurkach PCV. W 

trakcie eksploatacji należy zwrócić uwagę by ROPy nie zostały zasłonięte w związku z 

późniejszą aranżacją pomieszczeń przez drzwi, meble itp. 

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutów budynku. Wszystkie 

elementy systemu oznakowano zgodnie z projektem.  

Zasilanie CSP należy wykonano kablem z wydzielonego pola rozdzielni pożarowej. W 

pobliżu centralki należy umieszczono instrukcję obsługi centrali, książkę kontroli 

systemu, instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych i uszkodzeniowych 

oraz dokumentację systemu.  

Montaż urządzeń wykonano w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową 

producenta urządzeń. System SSP należy regularnie poddawać przeglądom 

konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami 

producenta systemu.  

9.3. Wytyczne dla inwestora i użytkownika 

W pomieszczeniu, w którym znajdzie się dozór przy centrali użytkownik powinien 

zapewnić: 

 instrukcję obsługi centrali; 

 książkę eksploatacji systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole 

instalacji i urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, 

wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, 

stref, linii; 

 dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób 

zasilania, umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, 

nadzorowanych pomieszczeń, rodzajów czujek. 

 

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazać Inwestorowi następujące 

dokumenty: 
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 dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku 

do projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny być uzgodnione z 

projektantem; 

 protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii ; 

 świadectwa dopuszczenia na elementy systemu. 

SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, 

wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczególności: 

sprawdzić raz w miesiącu: 

 prawidłowe działanie wszystkich wskaźników (poprzez test wskaźników), 

 wystarczający zapas papieru w drukarce, 

zapewnić raz na kwartał wykonano przegląd: 

 zadziałania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w każdej grupie dozorowej 

 prawidłowego wyświetlania komunikatów o pobudzonych elementach oraz 

emitowania sygnałów optycznych i akustycznych przez centralę, 

 sprawdzające prawidłowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementów 

współpracujących z systemem sygnalizacji pożarowej, 

 czy nie nastąpiły zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia 

pomieszczeń, bądź umeblowania mogące mieć wpływ na poprawność 

rozmieszczenia czujek, ROP-ów i sygnalizatorów akustycznych, 

zapewnić aby raz w roku przeprowadzić czynności: 

 zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

 sprawdził każdą czujkę na poprawność działania przez pobudzenie (dopuszcza się 

raz na kwartał przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek) 

 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, 

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone 

 sprawdził stan wszystkich akumulatorów. 

 

Przeglądy okresowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia. 
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