Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej
im. Jó
Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

Certyfikacja elementów zasilających
i sterujących urządzeniami przeciwpoŜarowymi.

kpt. mgr inŜ. Tomasz Kiełbasa
Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB

Józefów, 9 kwietnia 2015 r.

System niezaleŜnej oceny wyrobu

Przepisy dotyczące certyfikacji urządzeń ppoŜ.
(pod ką
kątem bezpieczeń
bezpieczeństwa poŜ
poŜarowego)

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające
zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę
Rady 89/106/EWG (w skrócie CPR)
(Dz. Urz. UE L 088 , 04.04.2011 z późn. zm.)

Ustawa o wyrobach budowlanych
(w skrócie UoWB)

Ustawa o ochronie
przeciwpoŜarowej (art. 7)
(w skrócie UoOPpoŜ)

Certyfikacja urządzeń przeciwpoŜarowych

Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie budowlanym
(UoWB)

Przepisy dot.
wyrobów budowlanych

Przepisy dot.
ochrony ppoŜ

Urządzenia przeciwpoŜarowe jako wyroby budowlane

Oznakowanie CE

Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

Oznakowanie CE

Art. 5 ust. 1
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny
z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, moŜe być
wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem
nr 305/2011 (zwanym w skrócie CPR).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

Normy zharmonizowane z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.
Wyroby (funkcje wyrobów)

hEN

Systemy sygnalizacji poŜarowej
– centrale sygnalizacji poŜarowej
– zasilacze

EN 54-2
EN 54-4

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
– centrale DSO
– zasilacze

EN 54-16
EN 54-4

Stałe urządzenia gaśnicze (gazowe)
– elektryczne centrale automatycznego sterowania EN 12094-1
– zasilacze
EN 54-4
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
- systemy róŜnicowania ciśnienia
– zasilacze (w tym szafy zasilające)
elektryczne i pneumatyczne

EN 12101-6
EN 12101-10

Wykaz wszystkich norm zharmonizowanych dostępny w oficjalnym serwisie internetowym
Komisji Europejskiej www.europa.eu lub Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl

Aktualny
wykaz
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Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu wg CPR

Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE

Oznakowanie CE umieszcza się na
wyrobie budowlanym lub na jego
etykiecie w sposób widoczny, czytelny i
trwały (w przypadku gdy nie jest to
moŜliwe lub nie moŜna tego zapewnić z
uwagi na charakter wyrobu, umieszcza
się je na opakowaniu lub na
dokumentach towarzyszących).
Oznakowanie CE umieszcza się przed
wprowadzeniem wyrobu budowlanego do
obrotu.
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Wprowadzanie wyrobów do ochrony ppoŜ budynków do obrotu

Znak budowlany

Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym

Znak budowlany

Art. 5 ust. 2
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której
zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5
rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana
europejska ocena techniczna, moŜe być wprowadzony do obrotu,
jeŜeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do ustawy.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

Aprobaty techniczne z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.
Wyroby (funkcje wyrobów)

AT CNBOP-PIB

Gaszenie iskier
– centrale sterująco-gaszące iskier

AT-0302

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
– centrale sterujące (nazywane równieŜ szafami / tablicami sterowniczymi)
– systemy róŜnicowania ciśnienia – zestawy (poza zakresem EN 12101-6)

AT-0401
AT-0406

Drzwi, Ŝaluzje, rolety, bramy, okna i inne zamknięcia ppoŜ.
– centrale sterujące

AT-0401

Systemy integracyjne urządzeń przeciwpoŜarowych
- urządzenia integrujące sygnały wraz z oprogramowaniem

AT-0501

Przewody i kable
– przewody i kable do urządzeń przeciwpoŜarowych
(telekomunikacyjne, elektryczne, elektroenergetyczne)
– kablowe konstrukcje nośne
– zespoły kablowe

AT-0603
AT-0602
AT-0605

Zakres branŜowy działalności aprobacyjnej CNBOP-PIB dostępny na stronie internetowej
Instytutu www.cnbop.pl
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Wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu wg przepisów krajowych

Wprowadzanie wyrobów do ochrony ppoŜ budynków do obrotu

Legalne
wprowadzenie do
obrotu w innym
państwie UE lub
państwie EFTA
Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym

Legalne wprowadzenie do obrotu (UE, EFTA)

Art. 5 ust. 3
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, moŜe być udostępniony na rynku krajowym, jeŜeli:
•został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
•a jego właściwości uŜytkowe umoŜliwiają spełnienie wymagań podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się
informacje o jego właściwościach uŜytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i
obsługi oraz informacje dotyczące zagroŜenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie
wyrób ten stwarza podczas stosowania i uŜytkowania.„
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

Wprowadzanie wyrobów do ochrony ppoŜ budynków do obrotu

Odstępstwo
Odstępstwo
od obowiązku
obowiązku
od
sporządzenia deklaracji
deklaracji
sporządzenia
właściwości
właściwości
uŜytkowych
uŜytkowych
(CPR)
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym

Odstępstwa od obowiązku sporządzania deklaracji właśc. uŜytkowych
Art. 5
W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 (CPR) i jeŜeli brak jest unijnych lub krajowych przepisów
wymagających deklaracji zasadniczych charakterystyk w miejscu, gdzie wyroby budowlane są
przeznaczone do stosowania, producent moŜe odstąpić od sporządzenia deklaracji właściwości
uŜytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną,
gdy:
a)wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie
produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym
obiekcie budowlanym, przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne
wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych;
b)wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty
budowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób,
które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne
wykonanie obiektów budowlanych; lub
c)wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony
zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów
budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich
szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami krajowymi.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Wprowadzanie wyrobów do ochrony ppoŜ budynków do obrotu

Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
Jednostkowe
zastosowanie
zastosowanie
w
w obiekcie
obiekcie
budowlanym
budowlanym

Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego

Art. 10
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby
budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 (czyli z
wyłączeniem wyrobów podlegających CPR), wykonane według indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

Kontrola rynku
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Certyfikacja urządzeń przeciwpoŜarowych

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym
(UoWB)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie
budowlanym
(CPR)

Podstawowe zasady

Podstawy prawne

Wymagania tech.-uŜytk. z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.
Wyroby (funkcje wyrobów)
(wg rozp. MSWiA z 2010 – Dz.U. nr 85 poz. 553)
Elementy systemów alarmowania i powiadamiania:
– centrale sygnalizacji poŜarowej
Elementy systemów ostrzegania i ewakuacji
– centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
– centrale kontroli dostępu współpracujące z urządzeniami
przeciwpoŜarowymi
Urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpoŜarowych,
wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpoŜarowej
– centrale sterujące urządzeniami ppoŜ.
– zasilacze urządzeń przeciwpoŜarowych
Przewody i kable do urządzeń przeciwpoŜarowych
– telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoŜ
– przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe,
stosowane do zasilania i sterowania urządzeniami
słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej
– zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz
światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania
urządzeniami słuŜącymi ochronie przeciwpoŜarowej

Punkt załącznika
do rozp. MSWiA
pkt 10.1
pkt 11.1
pkt 11.6

pkt 12.1
pkt 12.2
pkt 14.1

pkt 14.2

pkt 14.3
24

Znakowanie

Wyroby posiadające dopuszczenie, powinny
być znakowane przez posiadacza
dopuszczenia znakiem jednostki
dopuszczającej.
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Certyfikacja urządzeń przeciwpoŜarowych

Odstępstwo od
obowiązku sporządzenia
deklaracji właściwości
uŜytkowych
(CPR)

Jednostkowe
zastosowanie
w obiekcie budowlanym
(UoWB)

Wymagania certyfikacyjne z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.
Wyrób (funkcja wyrobu)
centrale sygnalizacji poŜarowej
centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
elektryczne centrale automatycznego sterowania
centrale kontroli dostępu współpracujące z
urządzeniami przeciwpoŜarowymi
 centrale sterująco-gaszące iskier
 inne centrale sterujące (tablice / szafy
sterownicze) urządzeń przeciwpoŜarowych

EN 54-2
EN 54-16
EN 12094-1

-

pkt 10.1
pkt 11.1
pkt 12.1

-

AT-0302

pkt 11.6
pkt 12.1

-

AT-0401

pkt 12.1

 zasilacze (szafy zasilające)

EN 54-4
lub
EN 12101-10

-

pkt 12.2

-

pkt 12.2

 systemy integracyjne urządzeń
przeciwpoŜarowych - urządzenia integrujące
sygnały wraz z oprogramowaniem

-

AT-0501

-

 telekomunikacyjne kable stacyjne do inst. ppoŜ
 przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe,
stosowane do zasilania i sterowania urządzeniami
słuŜącymi ochronie ppoŜ
 zamocowania przewodów i kabli elektrycznych
oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i
sterowania urządzeniami słuŜącymi ochronie
przeciwpoŜarowej

-

AT-0603

pkt 14.1

-

AT-0603

pkt 14.2

-

AT-0602

pkt 14.3

 zespoły kablowe

-

AT-0605

-
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Wymagania certyfikacyjne z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.
Wyrób (funkcja wyrobu)
 tablice / szafy sterująco-zasilające
(inne niŜ CSP, CDSO, CSG)

Funkcja
zasilania:
EN 12101-10
(lub EN 54-2)

Funkcja
sterowania:
AT-0401

Funkcja sterowania:
pkt 12.1

 zasilacze podzespołów systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła *)
(wszystkich tj. wymagających zasilania do
zmiany połoŜenia roboczego lub
przechodzących do połoŜenia poŜarowego
po zaniku napięcia)
 zasilacze urządzeń przechodzących do
połoŜenia poŜarowego (bezpiecznego) po
zaniku zasilania *)

EN 12101-10
(klasa A)

-

pkt 12.2

 kable podlegające wymaganiom reakcji na
ogień

-

PN-EN 50575

Gdy dotyczy kabli poŜ.
równieŜ

Funkcja zasilania:
pkt 12.2

EN 12101-10
(klasa B)

(planowana jest
harmonizacja
normy)

pkt 14.1, 14.2

*) wg PN-EN 12101-10:2007 zasilacze systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła mogą dostarczać
energię potrzebną do zasilania innych urządzeń przeciwpoŜarowych pracujących w warunkach poŜaru.
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Wymagania certyfikacyjne z obszaru sterowania i zasilanie urz. ppoŜ.

Wyrób (funkcja wyrobu)

 Systemy sygnalizacji poŜarowej –
zestawy

-

AT-0101

-

 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze –
zestawy

-

AT-0205

-

 Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła – zestawy

-

AT-0407

-

 Sterowane elektrycznie systemy
przytrzymywania otwarcia do drzwi
przeciwpoŜarowych / dymoszczelnych
(składające się z: czujek, central,
zasilania, przytrzymywaczy,
przycisków, czujników połoŜenia) –
zestawy

-

PN-EN 14637

-
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Zachęcam do zapoznania się z nowo opracowanymi wytycznymi
CNBOP-PIB W-0001 (wydanie 1, grudzień 2014) w zakresie
lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposaŜenia w obiektach
budowlanych pomieszczeń obsługi urządzeń przeciwpoŜarowych
wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpoŜarowej do
alarmowania o poŜarze lub innym zagroŜeniu oraz do
prowadzenia działań ratowniczych.

Wytyczne dostępne (nieodpłatnie) pod adresem:
http://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/cnbop-pib-w-0001.pdf
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