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Aspekty projektowe wy czania zasilania
budynków w przypadku po aru

.bryg.mgr in . Edward Skiepko

Warszawa 09-04-2015r

Stany pracy urz dze

Jakie mamy stany pracy
urz dze
przeciwpo arowych?
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Stany pracy urz dze

Stan pracy nienormalnej
=
Brak zagro enia
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Stany pracy urz dze

Stan pracy normalnej
=
PO AR
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Stany pracy urz dze

W zale no ci od tych dwóch
stanów dobieramy odpowiednie
kable i ….
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Stany pracy urz dze

koncepcj ich dzia ania
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Kiedy uwzgl dni wymagania zwi zane z zasilaniem urz dze
przeciwpo arowych?

Etap koncepcji zabezpieczenia przeciwpo arowego obiektu
• Dobór urz dze przeciwpo arowych do przewidywanego scenariusza
rozwoju zdarze w czasie po aru
• Cel jaki powinien by osi gni ty – zapewnienie ci
ci dostawy
energii i przekazu sygna u w warunkach po aru
• Czas przez jaki urz dzenia maj funkcjonowa w czasie po aru
Etap projektu
• Lokalizacja PWP
• Lokalizacja rozdzielni zasilaj cej urz dzenia przeciwpo arowe
• Zastosowanie odpowiednich kabli i przekrojów
• O wietlenie awaryjne
• Zasilanie rezerwowe np. bram napowietrzaj cych
Etap wykonania
• Sposób prowadzenia kabli
• Rozwi zanie problemów z systemami mocowa
• Odbiory instalacji
7

Urz dzenia przeciwpo arowe
urz dzenia przeciwpo arowe — nale y przez to rozumie urz dzenia (stale lub pó sta e, uruchamiane
cznie lub samoczynnie) s
ce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania po aru lub
ograniczania jego skutków, a w szczególno ci:
sta e i pó sta e urz dzenia ga nicze i zabezpieczaj ce,
urz dzenia inertyzuj ce,
urz dzenia wchodz ce w sk ad d wi kowego systemu ostrzegawczego
systemu sygnalizacji po arowej
urz dzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urz dzenia odbiorcze alarmów po arowych
urz dzenia odbiorcze sygna ów uszkodzeniowych,
instalacje o wietlenia ewakuacyjnego,
hydranty wewn trzne i zawory hydrantowe,
hydranty zewn trzne,
pompy w pompowniach przeciwpo arowych,
przeciwpo arowe klapy odcinaj ce,
urz dzenia oddymiaj ce,
urz dzenia zabezpieczaj ce przed powstaniem wybuchu i ograniczaj ce jego skutki,
kurtyny dymowe
drzwi, bramy przeciwpo arowe i inne zamkni cia przeciwpo arowe, je eli s wyposa one w systemy
sterowania,
przeciwpo arowe wy czniki pr du
wigi dla ekip ratowniczych;
8

Cz

urz dze wymaga szczególnych warunków zasilania
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Cel do spe nienia – zapewnienie dzia ania obwodów
Funkcjonowanie systemu sygnalizacji po arowej odbywa si w oparciu o trzy rodzaje
obwodów::
wykrywcze – odpowiadaj ce za wykrycie i przekazanie informacji do systemu, z którym
wspó pracuj , zaliczy do nich mo na np. linie dozorowe czujek, r cznych ostrzegaczy
po arowych. Ich zadaniem jest wykrycie zdarzenia, poinformowanie o tym obs ugi (b
systemu nadrz dnego), po tym ich dzia anie mo e zosta przerwane, dalsz rol
przejmuje system nadrz dny a nast pnie cz owiek.
funkcjonuj ce na zasadzie podania napi cia zasilania do tych uk adów nale do nich
obwody steruj ce, alarmowe, sygnalizacyjne, klapy oddymiaj ce i odcinaj ce a tak e
zasilaj ce np. pompy, wentylatory, windy po arowe.
uruchamiane po zaniku napi cia zasilania jak zwolnienie drzwi w systemie KD
realizowane na zasadzie przerwania zasilania zwory lub rygla rewersyjnego, sterowanie
zamkni ciem klap odcinaj cych wyposa onych w si owniki spr ynowe, zamkni cie drzwi
i bram po arowych.
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Nie wszystkie obwody maj funkcjonowa w czasie po aru

Cel do spe nienia
w § 187:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przewody i kable elektryczne oraz wiat owodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
„zespo ami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urz dzeniami
cymi ochronie przeciwpo arowej,

powinny zapewnia ci

dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygna u przez

czas wymagany do uruchomienia i dzia ania urz dzenia.
Ocena zespo ów kablowych w zakresie ci
rodzaju pod

ci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygna u, z uwzgl dnieniem

a i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by wykonana zgodnie z warunkami

okre lonymi w Polskiej Normie dotycz cej badania odporno ci ogniowej - PN-B-02851-1:1997 (Ochrona
przeciwpo arowa budynków. Badania odporno ci ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.)

10

5

2015--042015
04-12

Cel do spe nienia

„zespó kablowy”
czy
„kable ze zintegrowanymi elementami zachowania funkcjonalno ci”
Aby instalacje zasilaj ce urz dzenia funkcjonuj ce w czasie po aru mog y spe ni swoj
funkcj trzeba rozpatrzy ca

obwodów zasilaj cych:

od róde zasilania,
poprzez z cza,
przeciwpo arowy wy cznik pr du,
rozdzielni z zabezpieczeniami,
kablami z uwzgl dnieniem ich parametrów elektrycznych,
systemem mocowa
i sko czywszy na miejscu usytuowania zasilanego urz dzenia.

11

Zasilanie

Budynek, w którym zanik napi cia w elektroenergetycznej sieci zasilaj cej
mo e spowodowa zagro enie ycia lub zdrowia ludzi, powa ne zagro enie
rodowiska, a tak e znaczne straty materialne, nale y zasila co najmniej z
dwóch niezale nych, samoczynnie za czaj cych si
róde energii
elektrycznej, oraz wyposa
w samoczynnie za czaj ce si
wietlenie
awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysoko ciowym jednym ze
róde zasilania powinien by zespó pr dotwórczy.

12
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Zasilanie

… kiedy budynek „mo e spowodowa zagro enie ycia lub zdrowia
ludzi, powa ne zagro enie rodowiska, a tak e znaczne straty
materialne” ???
Poniewa brak jednoznacznej definicji i okre lenia przypadków kiedy b dziemy
mieli wspomniane wy ej sytuacje mamy dowolno
interpretacji takich
przypadków, w zwi zku z tym czytaj c literalnie ten wymóg mamy praktycznie
w ka dym budynku w którym mamy urz dzenia przeciwpo arowe (wymagaj ce
zasilania elektrycznego) powinni my zasili z dwu róde energii elektrycznej.
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Zasilanie

… jak zdefiniowa „niezale ne zasilanie” ???
ZGODNIE Z ZAPISAMI :
– PN-M-51540 Ochrona przeciwpo arowa. Urz dzenia tryskaczowe.
Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
(norma nie obowi zuj ca);
– VDS CEA 4001:2003-01(01);
… Za dwa „niezale ne zasilania” w energi elektryczn uznaje si
takie dwa „ci gi zasilania” (linie, aparaty rozdzielcze), które nie maj
adnego wspólnego elementu systemu rozdzia u energii do
poziomu napi cia rozdzielczego 110 kV.

14
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Zasilanie

Oddzielne niezale ne linie sieci zasilaj cej nie powinny s
jako elektryczne
ród a instalacji bezpiecze stwa, chyba e mo na zagwarantowa , e nie jest
mo liwe, aby te dwa ród a zasilania jednocze nie uleg y uszkodzeniu
uszkodzeniu..
Zasadnicze pytanie
pytanie:: kto ma to zagwarantowa i na jakiej podstawie?

PN--HD 60364
PN
60364--5-56:2010+A1:2011 ((PN
PN--IEC 60364
60364--5-56:1999) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego –Instalacje
bezpiecze stwa,
15

Przeciwpo arowy wy cznik pr du

Jaki jest cel stosowania PWP?

Od czenie wszystkich obwodów za wyj tkiem tych
które zasilaj urz dzenia funkcjonuj ce w czasie
po aru.

Dzi ki temu zapewnione zostaje bezpiecze stwo
ekip ratowniczych.

16
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du - lokalizacja
Przeciwpo arowy wy cznik pr du powinien by
umieszczony w pobli u g ównego wej cia do
obiektu lub z cza i odpowiednio oznakowany.

cze instalacji elektrycznej – miejsce, w którym nast puje po czenie
wspólnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacj elektryczn odbiorcy.
Instalacja mo e mie wi cej ni jedno z cze.
Wed ug przepisów i norm instalacja elektryczna powinna by zasilana z
oddzielnego z cza.
Polsce zalecane jest instalowanie z czy na zewn trz budynków, g ównie we
wn kach lub skrzynkach z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w sposób
dogodny dla obs ugi.
W innych krajach natomiast z cza najcz
pomieszczeniach w piwnicach budynków.

ciej lokalizuje si

w specjalnych

Rodzaj oraz miejsce zainstalowania z cza zale y równie od sposobu
doprowadzenia przy cza oraz jego rodzaju (kablowe lub napowietrzne).
18
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du
Przeciwpo arowy wy cznik pr du, odcinaj cy dop yw pr du do wszystkich obwodów, z
wyj tkiem obwodów zasilaj cych instalacje i urz dzenia, których funkcjonowanie jest niezb dne
podczas po aru, nale y stosowa w strefach po arowych o kubaturze przekraczaj cej 1.000
m3 lub zawieraj cych strefy zagro one wybuchem.

Odci cie dop ywu pr du przeciwpo arowym wy cznikiem nie mo e powodowa samoczynnego za czenia
drugiego ród a energii elektrycznej, w tym zespo u pr dotwórczego, z wyj tkiem ród a zasilaj cego
wietlenie awaryjne, je eli wyst puje ono w budynku.

Mamy przypadek kiedy jest:
5 stref po arowych – 5 wy czników PWP
Lub
5 stref po arowych – 1 wy cznik PWP
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du - lokalizacja

Cz sto nie da si umie ci PWP w tym
miejscu
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du
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Przeciwpo arowy wy cznikcznik-i pr du
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Przeciwpo arowy wy cznikcznik-i pr du

Generalnie
Przyciski steruj ce powinny by lokalizowane przed wej ciem do
strefy lub budynku w którym napi cie od czaj .
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du

Sposoby od czania napi cia przez PWP
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Metoda wzrostowa – zasada dzia ania

Metoda wzrostowa – zasada dzia ania
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du

Metoda zanikowa
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Przeciwpo arowy wy cznik pr du

Tak w jednej, jak i drugiej metodzie najlepszym rozwi zaniem
by aby automatyczna kontrola sprawno ci obwodów
sterowniczych, podobna do stosowanej na przyk ad w systemach
sygnalizacji po arowej lub w systemach steruj cych po arowymi
urz dzeniami ga niczymi. Niestety, prostych i tanich urz dze do
automatycznego diagnozowania uk adu sterowania
przeciwpo arowego wy cznika pr du nie ma.

Nale y zatem rozwa
, bior c pod uwag miejsce
usytuowania PWP (z cze, lub wej cie instalacji do
budynku) czy nie powinien to by oddzielny aparat,
cy wy cznie jako PWP, a nie jak dotychczas
wykorzystywane wy czniki, spe niaj ce inne
funkcje, w tym np. selektywno ci zabezpiecze ,
mocy rozruchowych etc.

Rozdzielnia przeciwpo arowa
§ 212. ust. 9. Pomieszczenia, w których s umieszczone przeciwpo arowe zbiorniki wody lub
innych rodków ga niczych, pompy wodne instalacji przeciwpo arowych, maszynownie
wentylacji do celów przeciwpo arowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilaj ce, niezb dne
podczas po aru, instalacje i urz dzenia, powinny stanowi odr bn stref po arow .

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawieraj cy
urz dzenia i podzespo y, s
ce do czenia, przerywania oraz rozdzia u obwodów elektrycznych i
ich kombinacji najcz ciej w po czeniu z
• urz dzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przeka nik)
• ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wy cznik instalacyjny, wy cznik ró nicowopr dowy, ogranicznik przepi )
• pomiarowymi (np. przek adnik pr dowy, licznik energii elektrycznej) i
• regulacyjnymi (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemys owy z systemem wbudowanym).
Podzia rozdzielnic pod wzgl dem zasady konstrukcji:
rozdzielnice tablicowe – na niewielkie pr dy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach
nieprzemys owych, tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szko ach itp.
rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie wi ksze pr dy, g ówne zalety to: niewielkie wymiary,
atwo monta u, du a odporno na dzia anie rodowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz
mo liwo stosowania ich w pomieszczeniach zamkni tych
rozdzielnice szafowe – na najwy sze pr dy – od kilkuset do kilku tysi cy amperów. Wyró nia si
32
rozdzielnice szafowe jednoprzedzia owe oraz wieloprzedzia owe.
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Rozdzielnia przeciwpo arowa

Rozdzielnica po arowa mo e to by pomieszczenie
lub szafa. Jak mo emy zapewni funkcjonowanie
rozdzieli w warunkach po aru:
- Wydzielaj c j jako stref po arow zgodnie z WT
- Stosuj c obudowy ognioodporne w klasie E
zachowania ci
ci dostawy energii

33

Rozdzielnia przeciwpo arowa

Przyk ad zgodnego z przepisami umieszczenia PWP i rozdzielni elektrycznej
zasilaj cej urz dzenia przeciwpo arowe

34
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Rozdzielnia przeciwpo arowa
Przyk ad nie zgodnego z przepisami umieszczenia PWP i rozdzielni elektrycznej
zasilaj cej urz dzenia przeciwpo arowe
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Zasilanie

UWAGA NA POMPOWNIE
Pompownie przeciwpo arowe
§ 11.
1. Podstawowym ród em energii dla pomp w pompowniach przeciwpo arowych
powinna by sie elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa
wystarczaj cym na 4 godziny pracy przy pe nym obci eniu.
2. Przy zapotrzebowaniu na wod do celów przeciwpo arowych
przekraczaj cym 20 dm3/s:
1) pompy nale y zasila z dwóch odr bnych róde energii, podstawowego i
rezerwowego, przy czym jako ród o rezerwowe dopuszcza si agregat pr dotwórczy
nap dzany silnikiem, o którym mowa w ust. 1;

36
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Zasilanie

Co tu jest nie tak ?????

Obwody elektryczne instalacji bezpiecze stwa powinny by niezale ne od innych obwodów
Prowadzone one powinny by innymi trasami, przez inne strefy po arowe lub tak
wykonane aby uszkodzenie lub modyfikacja w jednym obwodzie nie wp ywa a na 37
prawid owe funkcjonowanie drugiego obwodu
obwodu..

Rodzaje kabli
Kable w instalacjach
przeciwpo arowych

Kable funkcjonuj ce do
czasu powstania po aru
Kable uniepalnione w symbolu
wyst puje ma a litera „n”
– Yn, Xn, yn
indeks tlenowy nie mniejszy ni 29%
Kable instalacyjne
– YnTKSY
– YnTKSYekw
– YnTKSXekw

Kable bezhalogenowe - w symbolu
wyst puje litera „H” np. HTKSH indeks tlenowy nie mniejszy ni 35 %
Kable bezhalogenowe
HTKSH, HTKSHekw

Kable funkcjonuj ce w
warunkach po aru

Kable w obszarach
specjalnych

Kable bezpiecze stwa - PH30;
PH90; E30; E90, FE180
Kable parowe bezhalogenowe
ognioodporne - podtrzymuj ce funkcje
kabla
HTKSH PH90, HTKSHekw PH 90
Przewody instalacyjne ognioodporne
300/500 V - podtrzymuj ce funkcje
HDGs FE180 PH90/E30-E90
300/500V; HLGs FE180 PH90/E30E90
Kable elektroenergetyczne
ognioodporne 0,6/1 kV podtrzymuj ce funkcje - NHXH
FE180 PH90/E90 0,6/1kV; NHXCH
FE180 PH90/E90 0,6/1kV (N)HXH
FE180 PH90/E90 0,6/1kV; (N)HXCH
FE180 PH90/E90 0,6/1kV

Kable na zewn trz budynku
XzKAXw, XzKAXwekw

Kable w strefach Ex
IB--YSL(St)Y
IB
YSL(St)Y--OZ 2 x 1mm2
300/500V

38
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Rodzaje kabli

Klasyfikacja – „FE” – oznacza w skrócie podwy szon trwa
izolacji na dzia anie wysokich temperatur,
kabel ten mo emy stosowa tam gdzie nie wymagamy ci
ci dostawy energii i przekazu sygna u w
warunkach po aru a jedynie mamy zapewni podwy szon odporno obwodu na dzia anie wysokich
temperatur. Kable te nie bior udzia u w po arze, zatem nadaj si do zastosowania np. w przestrzeniach
mi dzysufitowych i miedzy pod ogowych wykorzystywanych do wentylacji.
Klasyfikacja – „PH” – oznacza podtrzymanie funkcji zapewnienia dostawy energii w wysokiej
temperaturze samego kabla. Zastosowanie ich jest podobne jak przy klasyfikacji „FE”. Kable te nie maj
zdefiniowanych systemów mocowa , zatem zapewniaj odporno na dzia anie wysokich temperatur, ale
ich funkcjonowanie mo e by ograniczone w czasie po aru tam gdzie nast puj drgania, przemieszczenia
kabli i instalacji. Kable te nie gwarantuj ci
ci dostawy energii i przekazu sygna u w warunkach po aru.
Klasyfikacja - „E” – oznacza podtrzymanie funkcji kabla wraz z systemem mocowa , elementami
czeniowymi i rozdzielczymi w warunkach po aru. Klasyfikacja ta zapewnia funkcjonowanie instalacji w
warunkach po aru, zapewnia ci
dostawy energii i przekazu sygna u. Instalacja taka nie podlega
wy czeniu przeciwpo arowym wy cznikiem pr du, wymaga mo e wprawdzie zabezpieczenia przed
dzia aniem wody o ile nie zastosowano kabli, w których funkcja ta zosta a potwierdzona osobnym
badaniem.

39

Zasilanie urz dze przeciwpo arowych

… zasilanie
Zasilanie urz dze przeciwpo arowych – o ile to mo liwe powinno odbywa si z przed
przeciwpo arowego wy cznika pr du – decyzja: projektant, rzeczoznawca do spraw
zabezpiecze przeciwpo arowych

Dlaczego?
Urz dzenie przeciwpo arowe w warunkach po aru ma dzia
„normalnie” – tak jak
zosta o zaprojektowane, bez uszkodze , z rezerwowym i podstawowym ród em
zasilania.

Definicj
zasilaczy zawiera Mandat 109, -„Urz dzenie zapewniaj ce bezpieczne
alternatywne ród o zasilania energi elektryczn na potrzeby wykrywania i/lub sygnalizacji
po aru i/lub sta ych urz dze ga niczych, umo liwiaj ce ich dzia anie, je eli wskutek
warunków po aru zawiedzie podstawowe ród o zasilania, nast pi usterki tego
ród a lub gdy wymagaj tego inne wzgl dy bezpiecze stwa.

Pn. 6.8.3 PKN/CEN 54-14Zasilanie rezerwowe
Na wypadek uszkodzenia g ównego ród a zasilania, nale y zapewni zasilanie
rezerwowe z baterii akumulatorów. Pojemno
takiej baterii akumulatorów powinna by
wystarczaj ca do zasilania instalacji podczas wszystkich prawdopodobnych przerw
40
ównego ród a zasilania lub do przeprowadzenia dzia
naprawczych.
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Obwody instalacji sygnalizacji po arowej

Wynika to te z w ciwo ci uk adów aduj cych akumulatory i mo liwego
„martwego” czasu pracy, w którym akumulatory po fazie roz adowania, przez 72
godziny s adowane
- przez 24 godzin do 80% pojemno ci i
- przez nast pne 48 godziny do 100% pojemno ci
PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji po arowej. Zasilacze

41

Obwody instalacji sygnalizacji po arowej
Sterowania funkcjonuj ce w czasie po aru

42
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Instalacje ognioodporne

Maksymalny rozstaw podpór dla korytek, drabinek
kablowych i koryt siatkowych – 1,2m
Maksymalna szeroko korytek kablowych =300mm przy
maksymalnym obci eniu 10kg/m

enia ponadnormatywne potwierdzone badaniami
zako czonymi sukcesem
Maksymalny rozstaw podpór dla korytek, drabinek
kablowych i koryt siatkowych – 1,5m
Maksymalna szeroko korytek kablowych =400mm przy
maksymalnym obci eniu 10kg/m

Maksymalny rozstaw szczebli w drabinkach kablowych 150mm przy maksymalnym obci eniu 20kg/m

Maksymalny rozstaw szczebli w drabinkach kablowych 300mm przy maksymalnym obci eniu 20kg/m

L.p.

Za

enia normy

Grubo

materia u korytka kablowego =1,5mm przy
maksymalnym obci eniu 10kg/m

Grubo

materia u drabinki kablowej =1,5mm przy
maksymalnym obci eniu 20kg/m

Materia z którego wykonana jest trasa kablowa – Stal
cynkowa metod Sendzimira
Mocowanie trasy do betonu
Maksymalny rozstaw podpór dla uchwytów kablowych
=0,3m

Za

Grubo materia u korytka kablowego =1,0mm (dla stali
kwasoodpornej) i 1,2mm przy maksymalnym obci eniu
10kg/m
Grubo materia u drabinki kablowej =1,2mm przy
maksymalnym obci eniu 20kg/m
Materia , z którego wykonana jest trasa kablowa – stal
cynkowana metod zanurzeniow , stal kwasooodporna
Mocowanie trasy kablowej do konstrukcji stalowej i
gazobetonu
Maksymalny rozstaw podpór dla uchwytów kablowych
=0,6m
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Instalacje ognioodporne

Instalacje ognioodporne
Norma DIN 4102: 12 okre la w za czniku „A” e do instalacji kablowych ze
zintegrowanym podtrzymaniem funkcji nale y zastosowa w przybli eniu temperatury
pomieszczenia, jako temperatury przewodów w momencie utraty funkcjonalno ci, je eli
nie istniej szczególne za wiadczenia.
Porównanie wspó czynników zmiany rezystancji rzeczywistej E30R i
E90R i obliczeniowej E30Obl. i E90 Obl.
6

Wspó czynnik zmiany rezystancji

5
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E30 obl.
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Instalacje ognioodporne
Poniewa z regu y budynek sanowi lub jest podzielony na strefy po arowe
w celu ograniczenia mo liwo ci rozwoju po aru, rzadko zdarza si
e
ca y/nieca y przewód zasilaj cy urz dzenia przeciwpo arowe znajduje si pod
dzia aniem temperatury po arowej. W strefie nieobj tej po arem kabel
(przewód) znajduje si pod dzia aniem temperatury otoczenia lub w skrajnym
przypadku temperatury dopuszczalnej d ugotrwale spowodowanej przep ywem
pr du o warto ci dopuszczalnej d ugotrwale.
- d ugo trasy kablowej w strefie 2, w [m]
- ca kowita d ugo trasy kablowej, w[m]

kp

l2
70
100%
100%
l
100

70%
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Wzgl dny udzia
strefy gor cej w
ugo ci trasy kabla
(przewodu)
x2/x1[%]

Wspó czynnik wzrostu rezystancji
Dla warunków klasy E 30
od 300 C

od 900 C

kabla

Dla warunków klasy E 90
od 300 C

od 900 C

0

1,0

1,0

1,0

1,0

10

1,3

1,2

1,4

1,3

20

1,6

1,5

1,8

1,5

30

2,0

1,7

2,1

1,8

40

2,3

1,9

2,5

2,1

50

2,6

2,1

2,9

2,4

60

2,9

2,4

3,3

2,6

70

3,2

2,6

3,6

2,7

80

3,5

2,8

4,0

3,2

90

3,9

3,1

4,4

3,5

100

4,2

3,3

4,8

3,7
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Czego brakuje???

Zasilaczy rezerwowych dla napi cia 230V AC np. do bram
napowietrzaj cych
Kabli

zasilaj cych

posiadaj cych

wiadectwa

dopuszczenia

–

uniepalnionych ale nie ognioodpornych i bezhalogenowych
Zapisów o mo liwo ci innego zasilania elementów w warunkach
po aru np. p tlowego
Usuni cia z przepisów niejasnych sformu owa

np. „urz dze

alarmu po aru”
Pozostawienia

projektantom

i

rzeczoznawcom

decydowania o wyborze sposobu zapewnienia ci

mo liwo ci
ci dostawy

energii i przekazu sygna u w warunkach po aru
Usuni cia sprzeczno ci pomi dzy normami a przepisami np.
dotycz cymi kabli w instalacjach o wietlenia awaryjnego
49

Tekst

Dzi kuj za uwag
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