Nowatorskie rozwiązania w zakresie
zasilania, sterowania i kontroli
urządzeń przeciwpożarowychwymagania przepisów, tendencje
rozwojowe.

1. Niedopuszczalnym jest obciążanie systemów SSP skomplikowanymi
funkcjami sterowniczymi, co w konsekwencji wymaga połączenia z
urządzeniami zasilającymi najbardziej odpowiedzialnymi w systemie, a nie
posiadającymi dopuszczeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.
2. Sterowanie przez SSP to loteria - co trzecia instalacja SSP w Polsce jest
niesprawna.
3. Nie ma „zestawu urządzeń” do różnicowania ciśnień w instalacjach
wentylacji pożarowej pasującego do każdego budynku, dlatego stosowanie
dopuszczonych do obrotu komponentów daje często lepsze efekty niż
„siłowe”, niczym nie uzasadnione stosowanie zestawów niekompletnych.
4. Jedynym słusznym rozwiązaniem w zakresie zasilania, sterowania i kontroli
urządzeń przeciwpożarowych jest: zastosowanie central sterujących
dopuszczonych przez CNBOP i posiadających cechy użytkowe przydatne dla
danego projektu.

1.

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, poz.
719)

2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania ( Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

3.

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 dnia 15
czerwca 2002 r. z późn. zm.)

4.

Rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej nr 305 z 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę rady 89/106/EWG

5.

Polska Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6:
Wymagania techniczne systemów różnicowania ciśnień

6.

Polska Norma PN-EN 54-1:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie

Urządzenia przeciwpożarowe - należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane
ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub
ograniczania jego skutków, a w szczególności:


stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające



urządzenia inertyzujące



urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe



urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych



instalacje oświetlenia ewakuacyjnego



hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne



pompy w pompowniach przeciwpożarowych



przeciwpożarowe klapy odcinające



urządzenia oddymiające



urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi,
bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania



przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych

Należy też wspomnieć o urządzeniach nie wymienionych w rozporządzeniu, ale dedykowanych ochronie
przeciwpożarowej na potrzeby konkretnego projektu. Projektant w takiej sytuacji powinien wybrać
rozwiązania bazujące na urządzeniach najbardziej niezawodnych, a zakres działania urządzeń
dopuszczonych do stosowania powinien sięgać możliwie daleko. Np. sterowanie i zasilanie urządzenia
przeciwpożarowego dopuszczone, samo urządzenie wykonawcze nie.

Norma PNPN-EN 54
54--1:2014 „Systemy sygnalizacji pożarowej”
Część 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-1 w pkt. 2 „Postanowienia ogólne” określa podstawowe
zadania SSP.

Są to:
 wykrycie pożaru praktycznie w możliwie najwcześniejszym
momencie oraz podanie sygnałów i zasygnalizowanie w taki sposób,
aby odpowiednie działania mogły być podjęte;
 podanie słyszalnych i/lub widzialnych sygnałów użytkownikom
budynku, którzy mogą być zagrożeni pożarem.

Architektura SSP, systemów powiązanych i funkcji zgodnie z
normą PNPN-EN 54
54--1:2014
LEGENDA

G

1

funkcje wykrywania i wyzwalania

2

funkcje sterowania działaniami

3

funkcje zależne lokalnie

4

funkcje związane zdalnie

A

funkcja automatycznego wykrywania pożaru

B

funkcja obsługi i sygnalizacji

C

funkcja alarmowania pożarowego

D

funkcja ręcznego inicjowania

E

funkcja transmisji alarmu pożarowego

F

funkcja odbioru alarmu pożarowego

G

funkcja sterowania przeciwpożarowym urządzeniem
zabezpieczającym lub systemem przeciwpożarowym

H

przeciwpożarowe urządzenie zabezpieczające lub
system przeciwpożarowy

J

funkcja transmisji sygnałów uszkodzeniowych

K

funkcja odbioru sygnałów uszkodzeniowych

L

funkcja zasilania energią

M

funkcja sterowania i sygnalizowania ogłaszania alarmu

N

pomocnicza funkcja wejścia i wyjścia

O

pomocnicza funkcja zarządzania

H

Np. centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi

wymiana informacji między funkcjami
UWAGA – Funkcje realizowane przez SSP pokazane wewnątrz linii przerywanej

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania [2]
w pkt 12 „Wykazu wyrobów” powołuje
powołuje::
„Urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej”
pkt.12.1 Centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi
CERBEX

Aby centrala mogła uruchomić jakieś urządzenie musi, obok funkcji sterujących, pełnić

funkcję zasilania.
Szczególnie ważne jest zasilanie silnoprądowe urządzeń wykonawczych o napięciu 230 i
400 V – to od ich działania zależy życie ludzkie
ludzkie.
Często bagatelizowana jest konieczność kontroli takiego zasilania (ciągłość przewodów,
sprawność podzespołów).

Wymagania dla central sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA [2]:
„12.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Centrale sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi powinny spełniać wymagania aprobaty
technicznej lub polskiej normy wyrobu. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone
stosownym dokumentem”

12.1.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
„12.1.2.1. Centrala sterująca powinna jednoznacznie sygnalizować następujące stany pracy:
 stan dozorowania,
 stan alarmowania pożarowego,
 stan uszkodzenia,
 stan zablokowania (o ile przewidziano),
 stan testowania (o ile przewidziano).
12.1.2.2. Centrale powinny posiadać oznaczenia, opisy i podawać komunikaty w języku polskim.
12.1.2.3. Do centrali powinna być dołączona opracowana przez producenta w języku polskim
instrukcja przeprowadzenia odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego
działania w systemie po zainstalowaniu w obiekcie.”

•

Kto jest producentem tego wyrobu?

•

Jak go serwisować?

•

Jakich części zamiennych używać?

•

Jak wyrób zachowa się podczas krótkiego zaniku napięcia?

•

Co z oznakowaniem wyrobu (znak B?, CNBOP?)

Za zaprojektowane rozwiązania odpowiada
w myśl Ustawy Prawo budowlane –
projektant
(nie
rzeczoznawca
ds..
ds
zabezpieczeń przeciwpożarowych – jak
niektórzy uważają)!

Jak w przypadku wadliwego działania, wypadków z ludźmi
uzasadnić zamianę rozwiązania seryjnie produkowanego na
„wyrób własnego pomysłu”?

Dlaczego steruje się za pomocą SSP?! - chociaż wszyscy w
branży widzą liczne niekonsekwencje.
Polska jest większym odbiorcą modułów kontrolno – sterujących niż cała Europa
„coś tu jest nie tak…”
1.

Uwarunkowania historyczne – kiedyś nie było central sterujących a PSP wymagała
rozwiązań dopuszczonych do stosowania. Wymyślano więc rozwiązania połowiczne…,

2.

Producenci SSP to mocne LOBBY... - to oni wspierają projektantów... W skomplikowanym
obiekcie liczba modułów kontrolno – sterujących przekracza 50% w stosunku do
zainstalowanych czujek i ROP-ów.

Przykład:
Obiekt wymaga :
- 1 000 czujek pożarowych
- 500 modułów kontrolno – sterujących.
Cena jednego modułu to cena czujki + co najmniej 100%.
Oznacza to finansowo, że dostawca SSP dzięki sprzedaży modułów podwoił cenę instalacji.

Dlaczego SSP nie powinien sterować urządzeniami
przeciwpożarowymi w dużych, skomplikowanych
obiektach?
CSP musi spełniać wymagania PN-EN 54-2, czego wynikiem jest:


skończona liczba kombinacji, brak możliwości implementowania scenariuszy wymaganych
projektem (czasy opóźnień, wzajemne zależności itp.),



brak możliwości regulacyjnych – sygnał z SSP jest zawsze 2 stanowy (ważne w systemach
różnicowania ciśnień),



ograniczanie pojemności pamięci, częsta konieczność rozbudowy pamięci „poza dopuszczeniem”,



sposób komunikacji z elementami wykonawczymi metodą odpytywania co wydłuża czas reakcji
systemu i uniemożliwia jego pełną synchronizację,



funkcja („fire-save” - „zatrzaśnięcie scenariusza”) obligatoryjna w CSP uniemożliwia
rekonfigurację systemu w wypadku fałszywego zadziałania lub przemieszczenia się pożaru,



wszystkie elementy SSP, w tym kontrolno - sterujące wykonywane są z tworzyw sztucznych, co
czyni je nieodpornymi na ogień. Pod znakiem zapytania staje sens stosowania w takim przypadku
kabli o odporności ogniowej. Ciągłość linii zasilających należy oceniać począwszy od źródła
zasilania poprzez wszystkie zespoły kablowe, elementy łączeniowe, moduły i urządzenia
sterujące aż do urządzeń wykonawczych końcowych (klapy, siłowniki, silniki wentylatorów).
Element najsłabszy decyduje o działaniu w warunkach pożaru,

 SSP jest przystosowany do działania bezzwłocznego (możliwie szybkie zasygnalizowanie),
zwłoka dopuszczona programowo dotyczy wyłącznie czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie,
z upływem czasu drastycznie maleje prawdopodobieństwo wykonania funkcji sterowniczych
przez SSP np. wyobraźmy sobie ponowny rozruch kaskadowy wentylatorów pożarowych w
przypadku krótkiego zaniku prądu w 30 minucie trwania pożaru,
 brak spełnienia wymagań zasilania zgodnie z PN-EN 12101-10 i PN-EN 54-4 oraz PN-EN 54-13
– jako podzespół rodzaju 1, realizujący funkcje związaną z ochroną życia ludzi lub mienia – tor
transmisji służący do przesyłania informacji i/lub zasilania między instalacjami powinien być
monitorowany,
 konieczność budowy niedopuszczonych do stosowania układów zasilania, kontroli i sterowania
(szaf sterowniczych), aby zrealizować zamierzone scenariusze. Pamiętajmy, że dopuszczenie
do stosowania SSP kończy się na module kontrolno - sterującym. Można zaprojektować
dopuszczony zasilacz a co dalej?,
 brak poprawnej konserwacji systemu – jeśli część urządzeń nie jest objęta dopuszczeniem
CNBOP, to i przepisy ppoż. ich nie dotyczą. Brak jest zasad konserwacji, instrukcji, DTR – jak
takie urządzenie naprawić?
 istnieje możliwość obniżenia ceny zabezpieczenia obiektu poprzez zastąpienie modułów
sterujących, szaf elektrycznych i innych urządzeń przez jeden spójny i dopuszczony do obrotu
system.

Centrala CSP
Centrala CSP

Jak z CSP kaskadowo wysterować
wentylatory przy krótkotrwałym
zaniku zasilania (czas przełączenia
na zasilanie rezerwowe)
Jednoczesne uruchomienie
wentylatorów spowoduje
wyłączenie głównego
zabezpieczenia !!!!!

Funkcja sterowania kaskadowego
zaszyta w oprogramowaniu,
nadzorowane napięcie zasilania
oraz podtrzymane zasilanie
wewnętrzne sterowników.

Brama napowietrzająca
z napędem 400V /3kW

Rozwiązanie niepoprawne:
- Jakaś rozdzielnia elektryczna (brak CNBOP)
- Brak kontroli stanu pracy szafy i urządzeń
- Brak kontroli kabla zasilającego silnik

Centrala CSP
Rozwiązanie prawidłowe:
- Zastosowano dopuszczoną centralę CX1201
- Wszystkie urządzenia kontrolowane
- Kontrola kabli napędów 400V na przerwę i
zwarcie podczas pracy i postoju.

Centrala CSP

Kontrola uszkodzenia

CSP

Kontrola uszkodzenia

Magistrala (Fo)

Kontrola uszkodzenia

CERBEX
CERBEX

Kontrola uszkodzenia

Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi –
tablica sterownicza
- panel sterowania

Kontrola uszkodzenia

ZASILANIE (SZR)
Zasilanie, kontrolę i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych przejmują centrale sterujące
urządzeniami przeciwpożarowymi, tablice sterownicze, panel sterowania. Rolą CSP jest wyłącznie
wczesne wykrycie pożaru i przekazanie sygnału do central zasilająco – sterujących, realizujących od tej
chwili samodzielne scenariusze pożarowe.

Centrala sterująca
urządzeniami
przeciwpożarowymi

Centrala CSP
Tablica sterownicza
ZASILANIE
PODSTAWOWE

ZASILANIE
REZERWOWE

(SZR)
Panel sterowania

BACnet

CERBEX

CSP

CERBEX

CERBEX

•

Mówimy o systemie ochrony przeciwpożarowej. W skład systemu wchodzi
szereg urządzeń, od ich niezawodności działania zależy poprawność pracy
systemu.

•

Z definicji urządzenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej powinny
być dopuszczone do stosowania.

A gdzie wymagania dla zasilania
sterowania i kontroli urządzeń
przeciwpożarowych ?

A gdzie silnik

Na podstawie rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej nr 305 z 2011 r. [4] ustanawiającego
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, „wyrób budowalny” oznacza:
„każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na
właściwości użytkowe obiektów budowalnych w stosunku do podstawowych wymagań
dotyczących obiektów budowlanych.
Przy tym „zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać
połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych”

Ponieważ tablice sterownicze, jako elementy składowe systemów instalacji kontroli
rozprzestrzeniania ognia i dymu, objęte są mandatem nr 109 Komisji Europejskiej
opublikowanym w obwieszczeniu ministra infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie

wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatów (MP z 2004 r. nr 32, poz. 571), zobowiązuje to ich producentów
do uzyskania aprobat technicznych zgodnie z systemem oceny zgodności określonym w
rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041, zwanym dalej „rozporządzeniem”.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia elementy składowe instalacji kontroli
rozprzestrzeniania ognia i dymu, tablice sterownicze podlegają ocenie zgodności w systemie 1.

Na podstawie aktów prawnych należy stwierdzić, że
wprowadzanie do obrotu urządzeń pełniących funkcję tablic
sterowniczych wymaga uzyskania aprobaty technicznej, a
następnie przeprowadzenia certyfikacji zgodności wyrobu przez
akredytowaną jednostkę certyfikującą w systemie oceny
zgodności 1.
Ze względu na pojawienie się na rynku produktów mających
odpowiednią certyfikację należy uznać, że dostępne są
urządzenia tego typu produkowane seryjnie. To z kolei
oznacza, że stosowanie tablic sterujących lub urządzeń
pełniących podobne funkcje (np. central sterujących
urządzeniami przeciwpożarowymi) wymaga oznakowania
znakiem budowlanym poprzedzonego odpowiednią procedurą
certyfikacyjną w systemie oceny zgodności 1.

Wobec seryjnej produkcji central sterujących urządzeniami
przeciwpożarowymi i tablic sterujących niedopuszczalne jest
projektowanie własnych rozwiązań
rozwiązań..

Polska
Norma
PN--EN
PN
1210112101-6
„Systemy
kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła” w pkt.
pkt. 3.1.18 mówi o
„zestawie urządzeń”:
urządzeń”:
„zestaw co najmniej dwóch oddzielnych elementów, które wymagają zespolenia w
celu zainstalowania na stałe w obiekcie, aby stały się zmontowanym systemem.
Zestaw urządzeń powinien być dostępny na rynku, aby umożliwić nabywcy jego
zakup w ramach pojedynczej transakcji od pojedynczego dostawcy. Zestaw
urządzeń może obejmować wszystkie elementy, albo tylko pewną grupę
elementów, wymaganych do utworzenia kompletnego systemu różnicowania
ciśnień”

Należy zaznaczyć, że żaden producent nie przebadał wszystkich urządzeń
co jest wymagane (tablica ZA.3 Normy [5]).
Tak więc nie istnieje na rynku zestaw urządzeń w rozumieniu normy PNEN 12101-6.
Z tego powodu niektórzy producenci uzyskali certyfikaty zgodności na
podstawie opracowanych indywidualnie AT.

Ponieważ utrzymywanie nadciśnienia w obszarze klatki schodowej nie jest jednym
kryterium poprawnego działania systemu zapobiegania przed zadymianiem dróg
ewakuacyjnych niezbędne jest sterowanie, zasilanie i kontrola wielu urządzeń
przeciwpożarowych takich jak: klapy upustowe i regulacyjne, siłowniki, wentylatory
napowietrzające i wyciągowe, drzwi przeciwpożarowe i inne zamknięcia, dźwigi osobowe i
inne.
Dobór tych urządzeń może być dokonany wyłącznie indywidualnie na potrzeby projektu.
Dlatego trudno wyobrazić sobie zestaw pasujący do każdego budynku.
Nie ma żadnych przeszkód, aby projektant kierując się potrzebami budynku i wiedzą
fachową zestawiał samodzielnie urządzenia spośród dopuszczonych komponentów,
pamiętając, że jedne podlegają dyrektywie budowlanej (np. klapy przeciwpożarowe,
przewody, wentylatory mechaniczne, klapy dymowe, tablice sterownicze), inne dodatkowo
przepisom o ochronie przeciwpożarowej (np. drzwi i bramy przeciwpożarowe, sterowne
dźwigi dla ekip ratowniczych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające).
Możliwe jest łączenie zestawów pewnych urządzeń z innymi jeśli ułatwi to realizację
zamiaru projektowego, przy czym układ zasilania, kontroli i sterowania powinien posiadać
oprócz Certyfikatu Zgodności z właściwą AT, również dopuszczenie do stosowania w
ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP.
Należy zaznaczyć, że żadne badanie laboratoryjne urządzeń lub zestawu
urządzeń nie zwalnia z wykonania badań rzeczywistych na obiekcie (§ 3.1
Rozporządzenia MSWiA [1]) z uwzględnieniem wymagań standardu
projektowego. Dla przykładu dla instalacji zaprojektowanej zgodnie z PN-EN
12101-6 [5] badanie odbiorowe należy przeprowadzać zgodnie z pkt. 12.

WNIOSKI
1.

SSP nie należy wykorzystywać jako maszyny sterowniczej, a funkcje sterowania należy
ograniczyć do inicjowania działania innych urządzeń dedykowanych w tym: central
sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, które to przejmują funkcję zasilania,
kontroli oraz samodzielnej realizacji scenariuszy w wypadku pożaru.

2.

Należy unikać stosowania urządzeń nie posiadających stosownych dopuszczeń do
obrotu, w szczególności niedopuszczalne jest zastępowanie seryjnie produkowanych
urządzeń zasilania, sterowania i kontroli przez realizujące te same funkcje rozwiązania
„własnego pomysłu”.

3.

Stosowanie w ochronie przeciwpożarowej rozwiązań bez stosownych dopuszczeń do
obrotu uzasadnione jest tylko wówczas gdy:
 do zrealizowania celu wymagane są cechy urządzeń, których nie posiadają
produkty seryjne (dopuszczenie jednostkowe).

4.

Projektant ma prawo decydowania o tym czy wykorzystuje w procesie projektowym
pojedyncze urządzenia dopuszczone do obrotu czy przebadane urządzenia w postaci
zestawów.

5.

W perspektywie będziemy mieli do czynienia z rozwojem urządzeń przeciwpożarowych
współpracujących ze sobą za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych co zniweluje
obecne ograniczenia.
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