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1. Wstęp
Projekt dotyczy wykonania robót instalacyjnych teletechnicznych w budynku głównym Szpitala
św. Jana w Starogardzie Gdańskim. Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie obowiązującymi
przepisami i normami oraz zasadami BHP.
Wykonać naleŜy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz
inne niezbędne do funkcjonowania obiektu wynikające z projektów związanych (jeŜeli występują).
UWAGA!
Jakakolwiek zmiana w projekcie, zmiana w zaprojektowanych instalacjach na etapie
wykonawstwa, przebudowa wykonanych instalacji wymaga wykonania projektu zamiennego oraz
uzgodnienia go z projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń poŜarowych.

1.1. Podstawa opracowania
•

umowa z Inwestorem;

•

Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji poŜarowej. Zbiór norm;

•

Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) – Systemy Sygnalizacji PoŜarowej – Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

•

Polska Norma PN-EN 60849:2001 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze;

•

Polska Norma PN-EN 50200 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających;

•

Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm;

•

Pozostałe normy przytoczone w treści opracowania;

•

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) r. z późniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 sierpnia 2006 r. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami;

•

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2009 roku
Nr 178, poz. 1380, z późniejszymi zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi
zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z późniejszymi zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z późniejszymi zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do uŜytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami);

•

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

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami);

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011);

•

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego StraŜy PoŜarnej w Gdańsku
nr WZ-5595/89-1/2010 z czerwca 2010r. w zakresie rozwiązań zamiennych,

•

Projekt pt.: "Podział budynku głównego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie
Gd. na strefy poŜarowe ul. Balewskiego 1 w Starogardzie Gd." z marca 2009r wykonany
przez pracownię projektową „Architekt” mgr inŜ. arch. Maria Landowska.

•

Dokumentacja powykonawcza projektu wykonawczego systemu oddymiania i usuwania
ciepła na klatkach schodowych w Szpitalu Specjalistycznym św. Jana ul. dra Balewskiego 1
w Starogardzie Gdańskim wykonanym w grudniu 2009 roku autorstwa Piotra
Suchodolskiego i mgr inŜ. Marcina Gaweckiego,

•

Projekt budowlany pt.: ”Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Specjalistycznym Szpitalu św. Jana w Starogardzie Gd. wykonanym w grudniu 2008r.
przez pracownię projektową „Architekt” mgr inŜ. arch. Marii Landowskiej,

•

obowiązujące przepisy i normy.

1.2. Zakres Opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
•
System sygnalizacji poŜaru SSP (ochrona pełna),
•
Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO (instalacja w ograniczonym zakresie zgodnie
z postanowieniem PKW PSP w Gdańsku1).
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Systemy Sygnalizacji PoŜarowej oraz Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (§2, ust. 1, punkt 9 w/w
rozporządzenia).
1 - numer i data wydania postanowienia w p. 1.1 projektu (Podstawa opracowania), treść postanowienia w p.9 projektu
(Załączniki)
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2. Opis techniczny
2.1. Klauzula stosowania zamienników
Zastosowane urządzenia oraz systemy są rozwiązaniem przykładowym mającym na celu wskazanie
standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń pod warunkiem zachowania
zgodności z obowiązującymi przepisami, odpowiedniego standardu i funkcjonalności.
Proponowane systemy i urządzenia powinny być jednoznacznie określone w dokumentacji
ofertowej.

2.2. Strefy poŜarowe
Budynek główny szpitala podzielono na 18 stref poŜarowych23:

Lp. Kondygnacja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PIWNICA

PARTER
I PIĘTRO
II PIĘTRO
III PIĘTRO
IV PIĘTRO
V PIĘTRO
VI PIĘTRO

Lokalizacja

Nazwa strefy

Budynek główny
Łącznik
Rozdzielnica
Akumulatorownia
Budynek główny
SOR
Łącznik + Przychodnia
Budynek główny
Łącznik + Przychodnia
Budynek główny
Łącznik + Przychodnia
Budynek główny
Łącznik
Budynek główny
Łącznik
Budynek główny
Łącznik
Budynek główny

SP -1.1A
SP -1.2
SP(PM) -1.3
SP(PM) -1.4
SP 0.1
SP 0.1A
SP 0.2
SP 1.1
SP 1.2
SP 2.1
SP 2.2
SP 3.1
SP 3.2
SP 4.1
SP 4.2
SP 5.1
SP 5.2
SP(PM) 6.1

Kategoria
zagroŜenia
ludzi
ZL
ZL III
ZL III

ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II
ZL II

W ww. strefach wydzielono poŜarowo jako „pomieszczenia zamknięte”: klatki schodowe, korytarze
z klatek schodowych, hol, pomieszczenia wentylatorowni, pomieszczenie monitoringu (pom.
central CSP i DSO; pomieszczenie wydzielone ze względu na usytuowanie rozdzielni elektrycznej).
Kuchnia wraz ze sterylizatornią stanowią odrębną odrębny budynek jako strefę poŜarową.

2

Projekt pt.: "Podział budynku głównego Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. na strefy poŜarowe
ul. Balewskiego 1 w Starogardzie Gd." autorstwa mgr inŜ. arch. Marii Landowskiej.
3 Projekt budowlany pt.: ”Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu
św. Jana w Starogardzie Gd. wykonanym w grudniu 2008r. przez pracownię projektową „Architekt” mgr inŜ. arch.
Marii Landowskiej
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2.3. DemontaŜ istniejącego systemu sygnalizacji poŜaru
Aktualnie w budynku znajdują się dwa systemy sygnalizacji poŜarowej:
•

prod. Polon-Alfa z centralą TELSAP 2100 w pomieszczeniu monitoringu obejmujący
wybrane pomieszczenia budynku głównego szpitala

•

prod. GE na oddziale kardiologicznym /I piętro/.

System naleŜy zdemontować, a materiały z demontaŜu przekazać właścicielowi. W przypadku
czujek dymu z czujnikiem izotopowym naleŜy zadbać o ich odpowiednią utylizację.

2.4. Przebudowa istniejących systemów oddymiania grawitacyjnego
Na klatkach schodowych oraz w maszynowniach wind (maszynownie w nadszybiach wind
połączonych z szybami wind) zainstalowane zostały autonomiczne systemy oddymiania
grawitacyjnego prod. D+H z funkcją przewietrzania. Na poszczególnych klatkach schodowych
systemy działają niezaleŜnie. Systemy wyposaŜono w czujniki optyczne dymu. Napowietrzanie
realizowane przez drzwi wejściowe. Drzwi otwierane ręcznie.
Instalacje oddymiania grawitacyjnego wykonane zostały na podstawie projektu pt.: "System
oddymiania i usuwania ciepła na klatkach schodowych" autorstwa Piotra Suchodolskiego i mgr inŜ.
Marcina Gaweckiego.
Projektuje się sterowanie istniejących systemów oddymiania przez system SSP. Detekcja poŜaru
w całym obiekcie realizowana będzie przez system SSP.
W związku z powyŜszym w istniejącej instalacji oddymiania naleŜy:
•

•

centrale oddymiania (typ RZN 4404-K i RZN 4408-K) wyposaŜyć w moduły impulsowe
umoŜliwiające uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie
systemem SSP),
zdemontować czujki dymu.

2.5. Instalacji Systemu Sygnalizacji PoŜaru SSP
W budynku projektuje się ochronę pełną. Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia za
wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych.
System SSP pełni nadrzędną funkcję w stosunku do pozostałych instalacji w budynku.
Projekt instalacji systemu sygnalizacji poŜaru wykonano w oparciu system typu FPA prod. Bosch.
Dopuszcza się wykonanie instalacji systemem równowaŜnym. Wymagane parametry dla
poszczególnych urządzeń w STWiORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych). Wykonany system musi być zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.
Centrala systemu mikroprocesorowa z moŜliwością sieciowania central z systemem wizualizacji na
ekranie monitora. Linie dozorowe pętlowe (kl. A). Czujki automatyczne, moduły we/we oraz ręczne
ostrzegacze poŜarowe adresowalne z wbudowanymi izolatorami zwarć.
Instalację naleŜy wykonać zgodnie z normą Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy
Sygnalizacji PoŜarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji.
Zastosowany system winien umoŜliwiać:
•

wizualizację systemu i zdarzeń na ekranie monitora w postaci graficznego przedstawienia
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elementów systemu na planie obiektu,
•

załączenie i weryfikację stanu systemu DSO,

•

sterowanie i weryfikację stanu systemów oddymiania klatek schodowych,

•

sterowanie i weryfikację stanu przeciwpoŜarowych klap odcinających,

•

odblokowanie systemu kontroli dostępu ,

•

sterowanie systemem zamykania drzwi przeciwpoŜarowych oraz dymoszczelnych i innych
zamknięć przeciwpoŜarowych, oraz drzwi ewakuacyjnych w tym rozsuwanych,

•

transmisję alarmu poŜaru do KP PSP w Starogardzie Gdańskim,

•

sieciowanie central,

Projekt obejmuje zabezpieczenie obiektu instalacją Sygnalizacji PoŜaru /SSP/, w tym:
•

instalację centrali z dołączoną drukarką wraz z zasilaniem w pomieszczeniu monitoringu na
parterze budynku,

•

instalację linii dozorowych pętlowych klasy „A”, w oparciu o optyczne, temperaturowe,
optyczno-temperaturowe detektory poŜaru stanowiące automatyczny układ wyzwalania,

•

instalację ręcznych ostrzegaczy poŜarowych ROP, stanowiących nieautomatyczny układ
wyzwalania,

•

instalację sygnalizatorów akustycznych
sygnalizację alarmu poŜaru,

•

instalację wyświetlaczy alfanumerycznych LED /sale operacyjne/ stanowiących dodatkowy
element sygnalizacji alarmu poŜaru,

•

instalację elementów we/wy (moduły wejść/wyjść) zapewniających współdziałanie systemu
z innymi urządzeniami takimi jak:

•

i

optycznych

stanowiących

podstawową

▪

system DSO,

▪

instalacja oddymiania,

▪

instalacja transmisji sygnałów alarmowych,

▪

system zamykania drzwi przeciwpoŜarowych, oraz dymoszczelnych i innych
zamknięć przeciwpoŜarowych, oraz drzwi ewakuacyjnych w tym rozsuwanych

▪

instalacja przeciwpoŜarowych wyłączników prądu

▪

instalacja wentylacji mechanicznej bytowej,

▪

instalację kontroli.

instalację zdalnego załączenia wind przez kierującego akcją poŜarową.

2.5.1. Centrala CSP
Centralę systemu zainstalować w pom. monitoringu (poziom parteru/łącznik). Centrala musi być
przystosowana do tworzenia systemu sieciowego /sieciowanie central/.
Zadaniem centrali CSP jest:
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•

sprawdzanie poprawności pracy systemu,

•

koordynacja pracy detektorów zainstalowanych na pętlach dozorowych,

•

weryfikacja fałszywych alarmów dla czujek automatycznych

•

automatyczna kompensacja (i sygnalizacja) zanieczyszczenia czujki,

•

sygnalizacja zagroŜenia poprzez sygnalizatory akustyczne, optyczne oraz wyświetlacze
LED,

•

współpraca z systemem wizualizacji sytuacji poŜarowej na ekranie monitora komputera
poprzez specjalistyczne oprogramowanie dedykowane dla danej centrali,

•

współpraca z urządzeniami zewnętrznymi poprzez wewnętrzne i zewnętrzne moduły wyjść
i wejść,

•

przekazywanie sygnałów alarmowych oraz uszkodzeniowych do Komendy Powiatowej PSP
w Starogardzie Gdańskim; (sygnały podstawowe to: sygnał alarmu I i II stopnia, sygnał
uszkodzeniowy); przekazywanie sygnałów realizowane poprzez zewnętrzne urządzenie
transmisyjne, które nie naleŜy do opracowania.

Centrala umoŜliwia ponadto:
•

przyłączanie detektorów konwencjonalnych poprzez moduły linii konwencjonalnych,

2.5.2. Wizualizacja sytuacji poŜarowych
Zgodnie z postanowieniem KW PSP w Gdańsku w pomieszczeniu monitoringu zainstalować
komputer z monitorem, telewizor LCD min. 37” /montowany na ścianie dla powtórzenia
wizualizacji/ i oprogramowanie umoŜliwiające monitorowanie i wyświetlanie stanu systemu
sygnalizacji poŜaru SSP. Zastosowane oprogramowanie umoŜliwia dołączenie nawet czterech
central sygnalizacji poŜaru i maksymalnie 2000 punktów detekcji. Pakiet oprogramowania na
komputer PC typu „otwarta architektura” przeznaczony jest do uruchamiania w systemach
operacyjnych Windows 2000, Windows 2003 Server lub Windows XP Professional.
Podstawowe dane uŜytkowe:
•

maks. cztery centrale sygnalizacji poŜaru,

•

maks. 2000 punktów detekcji,

•

moŜliwość równoczesnej obsługi przez dwóch operatorów.

•

funkcja centralnego zarządzania alarmami z wyświetlaniem kolejki wszystkich
pojawiających się zdarzeń. Kolejka alarmów umoŜliwia potwierdzanie przyjęcia, usuwanie
i przekazywanie poszczególnych pozycji.

•

funkcja przeglądu urządzeń umoŜliwia przegląd bieŜącego stanu wszystkich dołączonych
czujek w czasie rzeczywistym,

•

plany lokalizacji z funkcją zoomu i obrotu,

•

wstępnie skonfigurowane plany działania dla komunikatów alarmowych i komunikatów o
awarii,

•

typy uŜytkowników i poziomy dostępu ukierunkowane według funkcji,
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•

rozbudowana funkcja rejestrowania zdarzeń z funkcjami wyszukiwania i filtracji,

•

konfiguracje i zdarzenia są przechowywane w bazie danych Microsoft SQL,

•

szyfrowanie 128–bitowe,

•

moŜliwość bezpośredniego importowania map lokalizacji w formacie dwg z programu
AutoCAD, z moŜliwością konwersji do formatu dwf,

•

biblioteka standardowych ikon czujek, drzwi, itp.,

•

moŜliwość dołączenia drukarek protokołów i alarmów,

•

wersja językowa - polska

Minimalne wymagania systemowe:
•

system operacyjny Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Windows Server 2003
lub Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2

•

przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.5 z dodatkiem Service Pack 1 lub w wersji 6.0,

•

silnik baz danych Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) w wersji MSDE 2000 z
dodatkiem Service Pack 3a,

•

internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft w wersji 5.0 (systemy Windows
2000 i Windows XP) lub w wersji 6.0 (Windows 2003 Server),

•

procesor o częstotliwości taktowania min. 2,0 GHz,

•

1024 MB (serwer) lub 512 MB (klient) pamięci operacyjnej,

•

min. 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym,

•

karta sieciowa 100 Mb/s,

•

karta dźwiękowa,

•

karta graficzna z wyjściem HDMI umoŜliwiającym podłączenie telewizora LCD,

•

port COM (maks. 4),

•

port USB,

Proponowany zestaw komputerowy:
•

procesor czterordzeniowy min. 2,8 GHz,

•

płyta główna z obsługą pamięci DDR3 /tripple channel/ oraz SATA2, GBLAN,

•

napęd dyskietek 3,5”,

•

nagrywarka DVD,

•

pamięć RAM – 3x1GB DDR3,

•

dysk twardy 500GB SATA,

•

karta graficzna 512MB z wyjściem HDMI.

Stanowisko monitoringu jest miejscem, gdzie zgodnie z wytycznymi Inwestora zawsze ma się
znajdować obsługa, co jest wymagane Postanowieniem KW PSP w Gdańsku. Zastosowany system
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wizualizacji powtarza wszystkie komunikaty centrali CSP oraz pozwala na obsługę systemu.

2.5.3. Linie dozorowe
Linie wykonać przewodami ekranowanymi 1-parowymi o przekroju Ŝyły 1mm 2
(YnTKSYekw 1x2x14). Przewody układać natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych PCV lub
pod tynkiem. Nad sufitem podwieszanym przewody układać na korytach metalowych lub w
korytach PCV Zachować odległości min. 10cm od przewodów elektrycznych.

2.5.4. Sieciowanie
Inwestor przewiduje montaŜ instalacji SSP w innych budynkach. Wymusza to konieczność
zastosowania centrali z moŜliwością sieciowania central.
Zastosowany system umoŜliwia sieciowanie – do 32 central (w kaŜdej do 2048 elementów
adresowlanych).
Istnieje moŜliwość rozbudowy systemu o pozostałe budynki naleŜące do Kociewskiego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.

2.5.5. Strefy dozorowe
KaŜde pomieszczenie stanowi odrębną strefę dozorową. W przypadku klatek schodowych kaŜda
kondygnacja jest odrębną strefą dozorową.
Zastosowany system umoŜliwia zaprojektowanie do 1024 stref dozorowych.

2.5.6. Instalacja czujek poŜarowych, ręcznych ostrzegaczy poŜarowych,
modułów we/wy
Czujki, ROP-y, moduły we/wy instalować w miejscach wskazanych na rysunkach. Do czujek
ukrytych wykonać rewizje umoŜliwiające dostęp serwisowy do czujki oraz przyłączyć zewnętrzne
wskaźniki zadziałania. Minimalne wymiary rewizji to 30 x 30 cm. Wskaźniki zadziałania
montować w miejscu dobrze widocznym moŜliwie blisko czujki.
Stosować czujki automatyczne , ROP-y, moduły we/wy adresowalne z izolatorami zwarć. Moduły
sterujące połączone z urządzeniami zewnętrznymi przewodami PH 90 montować w puszkach E90.
Wszystkie elementy w tym zewnętrzne wskaźniki
identyfikacyjnymi. Na plakietce nanieść adres elementu:

zadziałania

oznaczyć

plakietkami

XX / xxx
gdzie:
XX – numer linii dozorowej,
xxx – numer elementu w linii.
Podstawowe informacje na temat zastosowanych detektorów:
Czujka optyczna dymu /promień działania 7,5 m, maksymalna wysokość pomieszczenia 11m/
Zasada działania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia światła. Dioda LED
4 - przewód YnTKSYekw 1x2x1 - (Telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o Ŝyłach miedzianych
jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej uniepalnionej (Yn) oraz o
wspólnym ekranie na ośrodku (ekw).).
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wysyła światło do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochłonięte przez układ optyczny.
W razie poŜaru unoszący się dym dostaje się do komory pomiarowej, powodując rozproszenie
światła emitowanego przed diodę LED. Ilość światła trafiającego do diody optycznej jest
następnie przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny.
Czujka temperatury /promień działania 5m, maksymalna wysokość pomieszczenia 8m/
Rolę detektora termicznego pełni termistor, z którego w regularnych odstępach czasu
dokonywany jest przez analogowo-cyfrowy konwerter pomiar napięcia zaleŜnego od
temperatury. ZaleŜnie od klasy czujki, detektor ciepła wyzwala alarm po przekroczeniu
temperatury maksymalnej 54°C lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu
temperatury o określoną wartość w danym czasie (czujki róŜnicowe).
Czujka optyczno – temperaturowa /promień działania 5m, maksymalna wysokość
pomieszczenia 8m/
Działanie detektorów optycznych i temperaturowych analogicznie jak w czujkach opisanych
powyŜej.
Czujka optyczna płaska – promień działania 5m, maksymalna wysokość pomieszczenia 11m.
Detektor optyczny działa na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Diody LED wysyłają
wiązkę świetlną pod określonym kątem w kierunku obszaru rozpraszania światła. Podczas
poŜaru światło ulega rozproszeniu przez cząsteczki dymu. Rozproszone światło pada na
fotodiody, które zamieniają informację o ilości światła na odpowiedni sygnał elektryczny.
Zakłócenia spowodowane światłem dziennym i sztucznym są filtrowane przez filtr optyczny
światła dziennego, filtr elektroniczny, a takŜe prostownik pracujący w pętli fazowej.
Zakłócenia spowodowane przez owady i inne obiekty przemieszczające się przez strefę
detekcji eliminowane są poprzez zastosowanie podwójnego niezaleŜnie kontrolowanego
układu dioda LED – fotodioda.

2.5.7. Instalacja sygnalizatorów akustycznych i optycznych
Sygnalizatory akustyczne i optyczne stanowią podstawową instalację alarmowania w strefach,
w których nie występuje system DSO.
Zaprojektowano sygnalizatory akustyczne z zespołem LED oraz sygnalizatory optyczne.
Sygnalizatory montować w miejscach wskazanych na rysunkach.
Sygnalizatory będą załączane przez centralę CSP za pomocą modułu linii sygnalizatorów
montowanego w linii dozorowej. Moduły będą zasilane z dedykowanych zasilaczy buforowych.
Zasilacze muszą spełniać wymagania dla zasilaczy urządzeń przeciwpoŜarowych.
Moduły linii sygnalizatorów posiadają dwa wyjścia. Sygnalizatory zasilane z jednego modułu linii
sygnalizatorów naleŜy podłączyć w taki sposób by równomiernie obciąŜyć oba wyjścia modułu.
Sygnalizatory przyłączać poprzez puszki ppoŜ rozgałęźne wyposaŜone w bezpieczniki
zabezpieczające przed wyłączeniem całej linii w przypadku awarii pojedynczego sygnalizatora.
Linie sygnalizatorów wykonać przewodem typu HLGs 2x1,55.
Sygnalizatory załączanie będą po wystąpieniu alarmu II stopnia
5

Przewód typu HDGS, HLGS - HDGs(Ŝo)FE180/PH90, HLGs(Ŝo)FE180/PH90, HDGsekwf(Ŝo) FE180/PH90,
HLGsekwf(Ŝo) FE180/PH90: Przewody elektroenergetyczne o Ŝyłach miedzianych jednodrutowych /D/ lub
wielodrutowych /L/, izolacji z gumy silikonowej /Gs/ i powłoce z tworzywa bezhalogenowego /H/, oraz o ekranie z
taśmy poliestrowej pokrytej jednostronnie warstwą aluminium, pod ekranem Ŝyła uziemiająca w postaci linki
ocynowanej, z Ŝyłą ochronną /Ŝo/, o trwałości izolacji przy bezpośrednim działaniu płomienia przez 180 min. /FE180/
oraz o prawidłowym funkcjonowaniu kabla w czasie poŜaru przez przynajmniej 90 min.
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2.5.8. Instalacja wyświetlaczy LED
W porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zaprojektowano w salach
operacyjnych wyświetlacze alfanumeryczne LED, które po wystąpienie alarmu poŜarowego będą
wyświetlać komunikaty alarmowe po wystąpieniu alarmu II stopnia. Wyświetlacze włączone i
wysterowane zostaną przez moduł wyjść przekaźnikowych. Zaprogramować naleŜy trzy
komunikaty. Proponowana treść komunikatów.
•

"UWAGA POśAR! NATYCHMIASTOWA EWAKUACJA"

•

"UWAGA POśAR! W SĄSIEDNIEJ STREFIE! POśAROWEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘ
DO EWAKUACJI"

•

"UWAGA POśAR W ODLEGŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU. SALA OPERACYJNA JEST
BEZPIECZNA"

Wyświetlacze zainstalować w miejscu widocznym dla prowadzących zabieg operacyjny i zasilić
poprzez zasilacze buforowe przeznaczone do zasilania urządzeń przeciwpoŜarowych.
UWAGA:
Wyświetlacz nie wymaga świadectwa dopuszczenia. Stanowi on dodatkową sygnalizację.
Podstawową sygnalizację zapewnią sygnalizatory optyczne. Z uwagi na specyfikę pomieszczeń
(sale operacyjne) nie przewiduje montaŜu sygnalizatorów akustycznych.

2.5.9. Współpraca z instalacją DSO
Centrala CSP i szafa DSO znajdować się będą w tym samym pomieszczeniu. W centrali CSP
zostaną zainstalowane moduły we/wy zapewniające komunikację pomiędzy centralą CSP,
a sterownikiem (procesorem) DSO. Centrala CSP będzie przekazywać sygnał do DSO
o wystąpieniu alarmu II stopnie poszczególnych strefach poŜarowych. Wymagane sygnały zwrotne
to: awaria systemu DSO, system DSO załączony.
Centrale CSP z szafą połączyć przewodem HTKSH6 21x2x0,8 FE180/PH90.

2.5.10. Współpraca z instalacją oddymiania grawitacyjnego
Przy centralach oddymiania zamontować moduły we/wy. Moduły będą transmitować sygnały do
i z centrali CSP. Połączenie centrali oddymiania z modułem sterującym wykonać przewodem
HTKSH 4x2x0,8 PH90.
Załączenie oddymianie po wystąpieniu alarmu I stopnia.
Załączenie oddymiania przez zadziałanie przycisku oddymiania powoduje przejście systemu SSP
w stan alarmu II stopnia.
System SSP będzie pełnił rolę nadrzędną w stosunku do systemu oddymiania.

2.5.11. Współpraca systemu SSP z windami
W budynku znajdują się 5 dźwigów osobowych:
6 - Przewód typu HTKSH(ekw) FE180/PH90- telekomunikacyjny /T/ kabel /K/ stacyjny /S/ odporny na działanie ognia,
o Ŝyłach miedzianych jednodrutowych , z nałoŜoną na Ŝyłę taśmą mikową w postaci obwoju, o izolacji z tworzywa
bezhalogenowego, o wysokim indeksie tlenowym /H/ i powłoce z tworzywa bezhalogenowego /H/ oraz o wspólnym
ekranie na ośrodku /ekw/. Przewód pozwala na prawidłowe funkcjonowanie instalacji w czasie poŜaru przez przynajmniej
90 min. wg normy PN-EN 50200 .

13

•

2 w klatce schodowej przy kuchni ( z czego 1 dźwig nieczynny),

•

2 w głównej klatce schodowej (dźwigi wymienione w 2009r.) przystosowane do współpracy
z systemem SSP (wymagają jedynie przeprogramowania),

•

1 przy głównej klatce schodowej; maszynownia dźwigu w jednym nadszybiu z windami na
klatce schodowej.

Windy przy kuchni oraz winda przy głównej klatce schodowej nie mogą współpracować
z systemem SSP. NaleŜy na kaŜdym piętrze zamontować tabliczki z informacją, by nie uŜywać
wind podczas poŜaru.
Windy w głównej klatce schodowej /wymienione w 2009r./ nie są windami ewakuacyjnymi. O ich
wykorzystaniu do ewakuacji w trakcie poŜaru decydować będzie kierujący akcją poŜarową.
W związku z powyŜszym projektuje się wyłączenie wind /wymienionych w 2009r./ po wystąpieniu
alarmu II stopnia. Wymaga to przeprogramowania sterowników wind. W maszynowniach przy
sterownikach wind zainstalować moduły we/wy umoŜliwiające przekazanie sygnału wyłączającego
oraz kontrolę stanu wind. Po otrzymaniu sygnału winda zjedzie na piętro podstawowe, otworzy
drzwi i zarygluje je w pozycji otwartej.
By umoŜliwić uruchomienie wind przez kierującego akcją przeciwpoŜarową przy wejściu głównym
do budynku w szafce mikrofonu straŜaka (element systemy DSO) zamontowane zostaną przyciski
uruchamiające windy, a w sterowni przekaźniki ze stykami NC dla kaŜdej z wind słuŜące do
wyłączenia blokady.
Linie sterujące wykonać przewodem typu HTKSH 4x2x0,8 PH90.
UWAGA:
Ze względu na brak moŜliwości sterowania windami na klatce schodowej przy kuchni
w maszynowni wind zaprojektowano 2 moduły we/wy. W przypadku modernizacji wind wystarczy
podłączyć je do sterownika kaŜdej z wind.

2.5.12. Współpraca systemu SSP z instalacją zamknięć ogniowych
Część drzwi ppoŜ na zlecenie Inwestora podczas normalnej pracy szpitala będzie otwarta. Funkcję
tą realizuje instalacja zamknięć ogniowych, która przy pomocy trzymaczy elektromagnetycznych
utrzymuje drzwi w pozycji otwartej. Przy centralach zamknięć ogniowych CZO zainstalować
moduły we/wy umoŜliwiające wysterowanie central CZO. Moduły SSP z centralami łączyć
przewodem HTKSH 3x2x0,8 PH90.
Wysterowanie central CZO i zamknięcie drzwi po wystąpieniu alarmu II stopnia.

2.5.13. Współpraca systemu SSP z urządzeniami branŜy sanitarnej
Po wystąpieniu alarmu II stopnia wyłączona zostanie wentylacja mechaniczna (bytowa) w obiekcie
(trzy wentylatornie) poprzez wyłączenie prądu w pomieszczeniach. W tym celu przy rozdzielnicach
wentylatorni zainstalować moduły we/wy. Na liniach WLZ zasilających rozdzielnice wentylatorni
zainstalować rozłączniki w wyzwalaczem wzrostowym 230VAC i stykami pomocniczymi.
W rozdzielnicach dla zabezpieczenia obwodów wyzwalaczy zainstalować wyłączniki nadprądowe
B10A.
Okablowanie sterujące od modułów sterujących proj. rozłączników wykonać przewodami typu
HTKSH 3x2x0,8 PH90.
W obiekcie w kanałach wentylacyjnych nie ma zainstalowanych przeciwpoŜarowych klap
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odcinających. By umoŜliwić podłączenie w przyszłości klap ppoŜ. do systemu SSP przewidziano
wolne adresy w kaŜdej linii dozorowej. Pozwoli to na montaŜ w przyszłości dodatkowych modułów
sterujących w istniejące linie dozorowe.

2.5.14. Współpraca systemu SSP z urządzeniami branŜy elektrycznej
Wyłączanie przeciwpoŜarowe prądu
W wyniku projektu podziału budynku głównego na strefy poŜarowe powstało kilkanaście stref
poŜarowych. Strefy mają kubaturę większą niŜ 1000 m3.
Zgodnie z §183 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z późn. zmianami) wyłącznik ppoŜ prądu naleŜy stosować w strefach poŜarowych o kubaturze
przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagroŜone wybuchem.
Obecnie w budynku nie ma strefowego wyłączania prądu.
By umoŜliwić w przyszłości wyłączanie prądu w danej strefie przez system SSP zaprojektowano
przy kaŜdej rozdzielnicy moduły we/wy.
Współpraca z systemami kontroli dostępu
W drzwiach na poszczególne oddziały znajdują się systemy kontroli dostępu róŜnych typów
i producentów. Otwieranie drzwi poprzez elektrozaczepy zwalniające zaczep po podaniu zasilania.
Drzwi objęte kontrolą dostępu są drzwiami ewakuacyjnymi. Wymusza to konieczność zwolnienia
zaczepów po wystąpieniu alarmu II stopnia. W tym celu wszystkie istn. elektrozaczepy naleŜy
wymienić na elektrozaczepy rewersyjne (zwalniające zaczep po zaniku zasilania). Przy drzwiach
zamontować moduły wyjść przekaźnikowych /po jednym przekaźniku NC na drzwi/. Na styki
przekaźników wprowadzić przewód zasilający elektrozaczep.

2.5.15. Współpraca systemu SSP z drzwiami automatycznymi
Wejście główne do budynku wyposaŜone jest w automatycznie otwierane drzwi rozsuwane. Przy
tych drzwiach znajdują drzwi ewakuacyjne z urządzeniami antypanicznymi. Inwestor przewiduje
w najbliŜszym czasie wymianę drzwi automatycznych.
W projekcie przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) jedno z drzwi
wejściowych zaprojektowano jako automatyczne rozsuwane.
Ww. drzwi naleŜy przystosować do współpracy z systemem SSP, tzn. wyposaŜyć w napęd, który po
otrzymaniu sygnału od SSP otworzy drzwi i pozostawi je w pozycji otwartej. Pozycja drzwi
powinna być sygnalizowana poprzez styki NO/NC. Drzwi powinny się otworzyć nawet
w przypadku wyłączenia prądu w budynku.
Zaprojektowano dla sterowania drzwiami automatycznymi moduły we/wy umoŜliwiające
sterowanie i kontrolowanie stanu drzwi.
Drzwi zostaną otwarte po wystąpieniu alarmu II stopnia.

2.5.16. Współpraca systemu SSP z oknami przeciwpoŜarowymi
W projekcie SOR zaprojektowano otwierane okna przeciwpoŜarowe. W czasie, gdy niniejsza
dokumentacje jest opracowywana przebudowa i rozbudowa SOR-u jest w trakcie realizacji.
Okna te naleŜy przystosować do współpracy z systemem SSP, tzn. wyposaŜyć
w napędy/urządzenia, które po otrzymaniu sygnału od SSP zamkną okna. Pozycja okna powinna
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być sygnalizowana poprzez styki NO/NC. Okna powinny się zamknąć nawet w przypadku
wyłączenia prądu w budynku.
Zaprojektowano dla zrealizowania przeciwpoŜarowego zamykania okien moduły we/wy
umoŜliwiające sterowanie i kontrolowanie stanu okien.
Okna zostaną zamknięte po wystąpieniu alarmu II stopnia.

2.5.17. Sygnalizacja stanów alarmowych
W obiekcie zainstalowany będzie system SSP oraz DSO /w ograniczonym zakresie/. Wymusza to
podział alarmowania na te dwa systemy. I tak w strefach poŜarowych w których projektowane są
głośniki DSO alarmowanie podstawowe poprzez komunikaty DSO. W pozostałych strefach
alarmowanie realizowane w przez system SSP. Z uwagi na specyfikację obiektu w porozumieniu
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zaprojektowano sygnalizację dodatkową
w wybranych pomieszczeniach:
•

wyświetlacze alfanumeryczne LED wraz z sygnalizatorami optycznymi w:
◦
◦

•

salach operacyjnych (V piętro)
dyŜurce na oddziale kardiologicznym (I piętro),

sygnalizatory optyczne w korytarzach stref poŜarowych, w których alarmowanie
realizowane jest przez DSO – powiadomienie o alarmie w wypadek nieobecności personelu
w dyŜurce pielęgniarskiej.

PoniŜej tabela ze sposobem alarmowania w podziałem na strefy.

16

Kondygnacja

Lokalizacja

Kategoria
Nazwa strefy zagroŜenia
Ludzi

Budynek główny

SP -1.1

ZL III

Łącznik

SP -1.2

ZL III

Rozdzielnica

SP(PM) -1.3

Akumulatorownia

SP(PM) -1.4

Budynek główny

SP 0.1

ZL II

SOR

SP 0.1A

ZL II

Łącznik +
Przychodnia

SP 0.2

ZL II

Budynek główny

SP 1.1

ZL II

Łącznik +
Przychodnia

SP 1.2

ZL II

Budynek główny

SP 2.1

ZL II

Łącznik +
Przychodnia

SP 2.2

ZL II

Budynek główny

SP 3.1

ZL II

Łącznik

SP 3.2

ZL II

Budynek główny

SP 4.1

ZL II

Łącznik

SP 4.2

ZL II

Budynek główny

SP 5.1

ZL II

Łącznik

SP 5.2

ZL II

Budynek główny

SP(PM) 6.1

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

V PIĘTRO

VI PIĘTRO

Kuchnia,
Sterylizatornia
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Sposób
Alarmowania
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
DSO
+
Sygn. Optyczne
DSO
+
Sygn. Optyczne
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
DSO
+
Sygn. Optyczne
+
Wyświetlacz LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
DSO
+
Sygn. Optyczne
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
DSO
+
Sygn. Optyczne
DSO
+
Sygn. Optyczne
DSO
+
Sygn. Optyczne
Oddział Onkologiczny
DSO
+
Sygn. Optyczne
Poradnia Onkologiczna
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
DSO
+
Sygn. Optyczne
Sygn. Optyczne
+
Wyświetlacze LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED
Sygn. Akustyczne
Z zespołem LED

2.5.18. Wybór wariantu alarmowania
Na obiekcie projektuje się organizację alarmowania II stopniową. Alarm I stopnia jest alarmem
wstępnym, wymagającym zawsze rozpoznania poŜarowego. Alarm II stopnia jest alarmem
głównym.
Alarmowanie dwustopniowe zwykłe – dla stref linii dozorowych wyposaŜonych w czujki
automatyczne. Zadziałanie czujki w linii dozorowej wywołuje alarm I stopnia, który trwa przez
czas t1 – przeznaczony na zgłoszenie się osoby obsługującej centralkę i potwierdzenie przyjęcia
alarmu I stopnia. Brak potwierdzenia w czasie t1 powoduje załączenie alarmu II stopnia.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia alarmu czas t1 o czas t2 – przeznaczony na rozpoznanie
zagroŜenia poŜarowego. JeŜeli w czasie t2 rozpoznający zagroŜenie poŜarowe nie skasuje stanu
odliczania centrali, np. po stwierdzeniu „fałszywego” alarmu – nastąpi automatyczne włączenie
alarmu II stopnia.
Alarm II stopnia zostanie włączony, gdy w czasie t1 od chwili włączenia się alarmu I stopnia nie
zgłosi się osoba obsługująca centralkę. Nieskasowany wówczas sygnał akustyczny zostanie
automatycznie wyłączony po czasie t3..
Alarm II stopnia zostanie włączony kaŜdorazowo, po zadziałaniu ręcznego przycisku
ostrzegawczego ROP.
W niniejszym projekcie przyjęto następujące czasy: t1 - 30 sekund, t2 – 150 sekund, t3 - bez
ograniczeń. Czasy alarmowania mogą być skorygowane w porozumieniu z uŜytkownikiem obiektu.

2.5.19. Powiadamianie do komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej
Zaprojektowany system umoŜliwia przesyłanie sygnałów alarmu i uszkodzenia do PSP. Transmisja
sygnału odbywa się przez zewnętrzne urządzenia instalowane przez firmy wyznaczone przez
komendę PSP. Usługa jest płatna i wymaga podpisania umowy z komendą PSP oraz firmą
monitorującą.
Układ powiadamiania PSP nie naleŜy do opracowania.
By zrealizować powiadamianie w centrali zamontowany zostanie moduł we/wy umoŜliwiający
przesłanie sygnałów alarmowych do urządzenia powiadamiania.
Centralę CSP połączyć z urządzeniem słuŜącym do przesyłania sygnałów do KP PSP dwoma
przewodami typu HTKSH 4x2x0,8 FE180/PH90.
Dla urządzenia transmitującego sygnały alarmowe naleŜy zapewnić zasilanie elektryczne 230V
(zaprojektowano odrębny obwód zasilany z RPPOś) oraz linię telefoniczną.
Wykaz firm zajmujących się przekazywaniem alarmowania do PSP na terenie miasta Starogard
Gdański:
–

Zakład Usług PoŜarniczych
ul. Lelewela 16a, 87-100 Toruń
Tel: (56) 655-20-30/31, Fax: (56) 655-20-30

–

TP TELTECH Sp. z o.o.
ul. J. Tuwima 36, 90-941 Łódź
tel.: +48 42 639 83 60, fax: +48 42 639 89 85

Obecnie Kociewskie Centrum Zdrowia ma podpisaną umowę na transmisję sygnałów alarmowych
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do straŜy poŜarnej z firmą TP TELTECH. Urządzenie do transmisji zainstalowane jest
w maszynowni wind nad główną klatką schodową.
UWAGA!
W przedmiotowym obiekcie transmisja do PSP jest wymagana.

2.6. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
Zgodnie z postanowieniem PKW PSP w Gdańsku w pomieszczeniach dyŜurnych personelu
medycznego zainstalowany zostanie dźwiękowy system ostrzegawczy DSO uruchamiany
automatycznie poprzez system sygnalizacji poŜaru SSP.
System DSO ma na celu powiadamianie o zagroŜeniu i pomóc w prowadzeniu akcji ewakuacyjnej
przebywających w obiekcie osób i personelu. Zasilanie systemu poprzez certyfikowane zasilacze
dedykowane dla systemu.
Zaprojektowano instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego w oparciu o system Preasideo
prod. Bosch. Dopuszcza się wykonanie instalacji systemem równowaŜnym. Wymagane parametry
dla poszczególnych urządzeń w STWiORB. Wykonany system musi być zgodny z aktualnymi
wymogami prawnymi.
Zaprojektowany system jest systemem całkowicie cyfrowym umoŜliwiającym budowę systemów
nagłośnieniowych i alarmowych. Poszczególne moduły systemu tworzą strukturę sieciową.
W kaŜdym miejscu systemu moŜna dołączyć lub odłączyć moduł systemowy i nie wpłynie to na
pracę pozostałych modułów, pod warunkiem, Ŝe nie zostało przerwane połączenie sieciowe.
Oznacza to, Ŝe system moŜe być w łatwy sposób rozbudowywany przez uŜytkownika bez potrzeby
rozbudowy sterownika sieciowego. Dzięki architekturze sieciowej uŜytkownicy mogą rozpoczynać
tworzenie systemu od mniejszej konfiguracji, aby z biegiem czasu móc ją rozbudować przez
dołączenie do istniejącej sieci nowych urządzeń systemowych. System moŜe być skonfigurowany
do obsługi okablowania nadmiarowego tworzącego pętlę. System został tak zaprojektowany, aby
było moŜliwe rozproszone (zdecentralizowane) sterowanie poszczególnymi funkcjami
systemowymi.
Na system DSO składają się głośniki specjalnie przystosowane do pracy w czasie zagroŜenia
poŜarowego, wzmacniacze mocy z urządzeniami do kontroli linii głośnikowej (ciągłości),
sterownik/procesor (urządzenie sterujące całym systemem z nagranymi komunikatami
alarmowymi), konsole mikrofonowe z moŜliwością wyboru stref. System zostaje aktywowany
w momencie otrzymania sygnału alarmu II stopnia z centrali SSP. Sterownik, wzmacniacze,
zasilacz wraz z baterią akumulatorów zostaną zabudowane w szafie typu RACK 19''. Zasilanie
szafy przewodem HDGS PH90 z rozdzielnice RPPOś.
Przekaz wiadomości alarmowej wygłaszanej przez głośniki jest poprzedzany akustycznym
sygnałem ostrzegawczym (4-10s). Dla kaŜdej strefy nagłośnieniowej moŜliwa jest niezaleŜna
regulacja głośności.

2.6.1. Sterownik sieciowy
Sterownik sieciowy jest sercem systemu. W nim przechowywane są wszystkie informacje sterujące.
Sterownik wyposaŜony jest w interfejs sieci Ethernet umoŜliwiający dołączenie komputera PC
i przeprowadzanie za jego pośrednictwem procedur konfiguracyjnych, diagnostycznych
i rejestrujących. W sterowniku sieciowym są ponadto przechowywane cyfrowe komunikaty audio
wykorzystywane przy wywołaniach automatycznych. Sterownik monitoruje pracę wszystkich
urządzeń systemowych i rejestruje wszystkie zmiany stanu ich pracy. Zastosowany sterownik jest
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wyposaŜony w 4 wejścia audio, 4 wyjścia audio, 8 wejść sterujących i 5 wyjść sterujących.
Wszystkie urządzenia systemu są wyposaŜone w interfejs optyczny przystosowany do współpracy
ze światłowodem plastikowym. Światłowód plastikowy wykorzystuje się do połączeń na
dystansach nie dłuŜszych niŜ 50 m.

2.6.2. Wzmacniacze
Wzmacniacze słuŜą do wzmocnienia sygnału audio umoŜliwiając wysterowanie głośników.
Wyjścia wzmacniaczy mocy są przystosowane do sterowania linią głośnikową 100 V, 70 V i 50 V.
Sygnał audio jest doprowadzany do wzmacniaczy światłowodem systemowym. Wzmacniacze mocy
są wyposaŜone w obwody nadzoru poprawności pracy wzmacniacza oraz przekaźniki
umoŜliwiające automatyczne przełączanie wzmacniacza rezerwowego. Jeśli we wzmacniaczu
zainstalowano kartę z obwodami monitorowania linii głośnikowej, moŜliwe jest wykrywanie
uszkodzeń polegających na rozwarciu linii. Sygnał testowy jest generowany we wzmacniaczu.
Wzmacniacz mocy jest wyposaŜony w obwody przetwarzania sygnału audio dla kaŜdego kanału.
Zastosowano dwa wzmacniacze podstawowe i jeden wzmacniacz rezerwowy o mocach 8x60W.

2.6.3. Stacja wywoławcza
Stacja wywoławcza słuŜy do wygłaszania komunikatów słownych lub zapisanych komunikatów
cyfrowych w dowolnych strefach nagłośnieniowych. MoŜna równieŜ za jej pośrednictwem
wywołać inną funkcję systemową.
Podstawową stację wywoławczą dołącza się bezpośrednio do okablowania sieciowego. Jest ona
wyposaŜona w przycisk mikrofonowy (PTT), głośnik odsłuchowy i gniazdo słuchawkowe. Do
stacji wywoławczej /podstawowej/ moŜna dołączyć dodatkowe klawisze (klawiaturę stacji
wywoławczej). Klawiatura jest wyposaŜona w 8 przycisków wyboru i wskaźniki stanu. Moduł
klawiatury dołącza się do podstawowej stacji wywoławczej za pośrednictwem lokalnego interfejsu.
KaŜdemu przyciskowi wyboru towarzyszy 2-kolorowa dioda LED sygnalizująca stan bieŜącego
wyboru i umoŜliwia rozróŜnienie, czy wybrane wyjście/zasoby są aktualnie zajęte przez wywołanie
o wyŜszym lub niŜszym priorytecie. Istnieje moŜliwość dołączenia maks. 16 klawiatur do jednej
podstawowej stacji wywoławczej. Klawiatury są zasilane ze stacji wywoławczej. Kabel
połączeniowy między modułami przenosi zarówno sygnały sterujące, jak i zasilanie.
Stacje wywoławcze zainstalować w pomieszczeniu monitoringu /na parterze budynku/ oraz przy
wejściu głównym do budynku /tzw. mikrofon straŜaka/ w dedykowanej szafce zasilacza mikrofonu
straŜaka. Do kaŜdej stacji wywoławczej naleŜy dołączyć jedną klawiaturę.
Komunikaty wygłaszane ze stacji wywoławczych mają najwyŜszy priorytet.

2.6.4. Mikrofon straŜaka
Przy wejściu głównym do budynku projektuje się mikrofon straŜaka zamontowany w obudowie
zasilacza mikrofonu straŜaka. Ze względu na to, Ŝe mikrofon nie będzie zainstalowany
w pomieszczeniu monitoringu połączenie z szafą DSO wykonać kablem światłowodowym
dedykowanym dla danego systemu.

2.6.5. Głośniki
Zaprojektowano wewnętrzne, naścienne o mocy znamionowej 6W z stopniową regulacją mocy
0,75W-1,5W-3W-6W. W kaŜdej dyŜurce pielęgniarskiej zainstalować dwa głośniki (kaŜdy
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z odrębnej linii głośnikowej).
Rozmieszczenie głośników na załączonych rysunkach.

2.6.6. Linie zasilająco - sygnałowe stacji wywoławczych
Stacje wywoławcze połączyć z szafą DSO dedykowanym okablowaniem wg wytycznych
producenta. W zastosowanym rozwiązaniu kable sieciowe składają się z dwóch włókien
światłowodu plastikowego oraz dwóch Ŝył miedzianych. UmoŜliwiają łączenie podzespołów
systemu na odległość do 50m.

2.6.7. Linie głośnikowe
Linie głośnikowe o napięciu 100V. Linie głośnikowe wykonać przewodami typu HLGs 2x1,5
(FE180/PH90) w systemie E90. Do kaŜdej strefy poŜarowej doprowadzić po dwie linie głośnikowe.
W zastosowanym rozwiązaniu dopuszczalna długość linii dla napięcia 100V dla obciąŜenia 120W
w wynosi ok. 500m. W obiekcie maksymalnie obciąŜenie linii to 24W. Dopuszczalna długość linii
nie została przekroczona.

2.6.8. Strefy alarmowania
Proponuje się podział na strefy alarmowania zgodnie ze strefami poŜarowymi. Docelowe strefy
alarmowania ustalić w instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego.

2.6.9. Teksty komunikatów
ZałoŜenia scenariusza przewidują w pierwszej kolejności wskazanie miejsca zagroŜenia oraz
umoŜliwienie bezpiecznej ewakuacji pacjentów i personelu z zagroŜonej strefy.
W związku z tym naleŜy w systemie DSO zaprogramować ewakuację etapową (w uzgodnieniu
z Inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. przeciwpoŜarowych). PoŜar w danej strefie
poŜarowej powoduje uruchomienie systemu DSO w taki sposób, aby w strefie objętej poŜarem
przekazywany był komunikat o ewakuacji, w strefach zagroŜonych rozprzestrzenieniem się poŜaru
– komunikat alarmowy. Wszystkie komunikaty nagrać w języku polskim. NaleŜy opracować i
nagrać trzy komunikaty (alarmowy, ewakuacyjny, odwołujący) dla kaŜdej strefy alarmowania:
Teksty komunikatów naleŜy uzgodnić z Inwestorem oraz zapisać w instrukcji bezpieczeństwa
poŜarowego.
Przekaz wiadomości alarmowej wygłaszanej przez głośniki jest poprzedzany akustycznym
sygnałem ostrzegawczym (4-10s).
Proponowany tekst komunikatu ewakuacyjny:
„Uwaga, uwaga! W obiekcie wykryto poŜar. Proszę o przerwanie wszystkich czynności
i o ewakuację do sąsiedniej strefy poŜarowej”.
Proponowany tekst komunikatu alarmowego :
„Uwaga, uwaga! W części obiektu wykryto poŜar. Miejsce, w którym się znajdujesz jest
bezpieczne. Proszę o przerwanie wszystkich czynności i przygotowanie do ewakuacji”.
Proponowany tekst komunikatu odwołującego :
„Uwaga, uwaga! Alarm poŜarowy został odwołany. Miejsce, w którym się znajdujesz jest
bezpieczne”.
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2.6.10. Uruchomienie systemu
Sprawdzić stan połączeń. Wykonać testy urządzeń. Zaprogramować sterownik zgodnie z przyjętym
scenariuszem ewakuacji. Wyregulować poziomy głośności i wykonać korekcję dźwięku, tak by
otrzymać odpowiedni poziom i zrozumiałość komunikatów.

2.7. Instalacja zamknięć ogniowych
Decyzją Inwestora część drzwi przeciwpoŜarowych prowadzących na klatki schodowe oraz drzwi
prowadzące z korytarza do przychodni mają być stale otwarte. By umoŜliwić automatyczne
zamknięcie tych drzwi zaprojektowano instalację zamknięć ogniowych.
Projekt instalacji zamknięć ogniowych wykonano w oparciu centrale typu BAZ prod. D+H.
Dopuszcza się wykonanie instalacji systemem równowaŜnym. Wymagane parametry dla
poszczególnych urządzeń w STWiORB. Wykonany system musi być zgodny z aktualnymi
wymogami prawnymi.
Drzwi objęte instalacją zamknięć wyposaŜyć w chwytaki elektromagnetyczne i przycisk
zwalniający umoŜliwiający nieautomatyczne zamknięcie drzwi. Przycisk montować w obudowie
podtynkowej zamykanej na klucz. Klucz przekazać siostrze oddziałowej. Centralki zamknięć
ogniowych CZO montować na II piętrze klatek schodowych. Zasilić z najbliŜszej podrozdzielnicy
piętrowej przewodem typu YDYpŜo 3x1,5. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowoprądowym o prądzie znamionowym 10A i charakterystyce B. Od centralki do przycisków ułoŜyć
przewód YDY 2x1. Od przycisków do chwytaków elektromagnetycznych ułoŜyć przewód YLY
2x1.
UWAGA!
•

Wszystkie drzwi przeciwpoŜarowe wyposaŜyć samozamykacze.

•

Trzymacze montować wyłącznie na posadzce.

2.8. Rozdzielnica elektryczna, zasilanie urządzeń przeciwpoŜarowych
2.8.1. Rozdzielnica elektryczna RPPOś
Dla zasilania projektowanych urządzeń przeciwpoŜarowych zaprojektowanoozdzielnicę elektryczną
RPPOś. Rozdzielnicę zamontować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej /piwnica, strefa
poŜarowa nr SP-1.3/ r.
W rozdzielnicy przewidziano:
•

główny wyłącznik prądu,

•

aparaturę do zabezpieczenia obwodów odbiorczych od zwarć i przeciąŜeń,

•

aparaturę łączeniową,

•

układ klasy C ochrony przeciwprzepięciowej.

Projektowaną rozdzielnicę zbudować wg załączonego schematu. Pozostawić min. 30% wolnego
miejsca na aparaty /rezerwa/.
Na drzwiach rozdzielnicy umieścić od wewnątrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji
obwodów odbiorczych z rodzajami i wartościami wbudowanych zabezpieczeń. Na drzwiach od
zewnętrznej strony umieścić trwały opis:
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„ROZDZIELNICA RPPOś”
Rozdzielnicę wykonać jako natynkową w II kl. ochronności. Obudowę rozdzielnicy wyposaŜyć
w zamek uniemoŜliwiający dostęp do jej wnętrza osobom niepowołanym.
Rozdzielnicę zasilić z rozdzielni głównej /pom. rozdzielni elektrycznej w piwnicy/ sprzed
wyłącznika głównego przewodem HDGs 5x67 FE180/PH90. Obwód zabezpieczyć rozłącznikiem
bezpiecznikowym 3-fazowym z wkładką topikową o prądzie znamionowym 25A. Rozłącznik
zamontować w wolnym polu rozdzielni głównej w obudowie 12-modułowej.
Na obudowie umieścić trwały opis:
„Uwaga! Napięcie na zaciskach rozłącznika po wyłączeniu zasilania"
UWAGA!
Z rozdzielnicy RPPOś mogą być zasilane tylko odbiorniki słuŜące ochronie przeciwpoŜarowej
budynku.
2.8.2. Zasilanie urządzeń przeciwpoŜarowych
SYSTEM SSP
•

•

Centrala
◦

Zasilanie podstawowe:
Centralę zasilić przewodem typu HDGS 3x2,5 FE180/PH90 podrozdzielnicy RPPOś.
Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie znamionowym
16A i charakterystyce B.

◦

Zasilanie rezerwowe:
W centrali zainstalować baterię akumulatorów bezobsługowych. Bateria akumulatorów
musi zapewnić 72 godz. pracę systemu oraz dodatkowo 30min. akcję alarmowania.
Przewidziduje się zapas pojemności baterii ze względu na starzenie akumulatorów /
25%/.

Sygnalizatory
◦

•

zasilanie poprzez moduły linii sygnalizatorów z zasilaczy urządzeń przeciwpoŜarowych
z baterią akumulatorów realizującą funkcję zasilania rezerwowego. Bateria
akumulatorów musi zapewnić 72 godz. pracę systemu oraz dodatkowo 30min. akcję
alarmowania. Przewiduje się zapas pojemności baterii ze względu na starzenie
akumulatorów /25%/. Zasilacze ppoŜ. zasilane przewodem typu HDGS 3x1,5 sprzed
wyłączników głównych najblizszej rozdzielnicy. Zabezpieczenie – wyłącznik
nadpradowy B10A.

Wyświetlacze alfanumeryczne
◦

zasilanie z zasilaczy urządzeń przeciwpoŜarowych z baterią akumulatorów realizującą
funkcję zasilania rezerwowego. Pozostałe wymagania jak wyŜej.

SYSTEM DSO
7 - Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami słuŜącymi

ochronie przeciwpoŜarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach poŜaru przez
wymagany czas działania urządzenia przeciwpoŜarowego, jednak nie mniejszy niŜ 90 minut (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, /D.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690, §187 punkt 3/ z późniejszymi zmianami).
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◦

Zasilanie podstawowe:
Szafę zasilić przewodem typu HDGS 3x2,5 FE180/PH90 podrozdzielnicy RPPOś.
Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym o prądzie znamionowym
16A i charakterystyce B.

◦

Zasilanie rezerwowe:
W szafie zabudowana zostanie bateria akumulatorów 48VDC. Bateria akumulatorów
musi zapewnić 6 godz. pracę systemu oraz dodatkowo 30min. akcję alarmowania (na
terenie szpitala znajdują się agregaty prądotwórcze, które pozwalają na pełne
rezerwowanie zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną; start agregatów
następuje samoczynnie). Przewidziduje się zapas pojemności baterii ze względu na
starzenie akumulatorów /25%/.

2.9. Układanie przewodów, przepusty instalacyjne,
2.9.1. Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (przepusty wykonać w klasie EI – REI
oddzielenia).
Przepusty instalacyjne o Ø ≥ 4cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których
wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ EI 60 lub REI 60, a niebędących
elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian
i stropów tego pomieszczenia (przepusty wykonać w klasie EI – REI oddzielenia).

2.9.2. Układanie przewodów
Przewody ogniowe HD(L)GS, HTKSH
przewody układać podtynkowo lub w systemie E90. Nie dopuszcza się układania przewodów
ogniowych razem z innymi przewodami.
Przewody YnTKSY
Układać w dowolny sposób n/t lub p/t. Nie dopuszcza się układania tych przewodów razem
z przewodami innych typów.
Przewody YDY, YLY, YTDY, YTKSY
Układać w sposób dowolny n/t lub p/t. Zachować odległość min. 10 cm przewodów YTDY,
YTKSY od przewodów instalacji elektrycznych. Przewody w posadzce układać w rurkach
instalacyjnych.

2.10. Ochrona przeciwporaŜeniowa
2.10.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez producenta urządzeń i materiałów
dostarczanych na budowę. Stosować materiały posiadające aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodności. Certyfikaty i deklaracje zgodności winny być kontrolowane przy dostarczeniu
materiałów na plac budowy.
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2.10.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim
Układ sieci: TN-S.
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania oraz
urządzenia w II klasie ochronności .

2.11. Ochrona od przepięć
Projektuje się zastosowanie ochrony przepięciowej dla urządzeń o wytrzymałości udarowej
kategorii II – wg PN-HD 60364-4-443: 2006. W tym celu w rozdzielnicy RPPOś zastosowano
ograniczniki przepięć kl. C.

2.11.1. Obsługa urządzeń - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie
Zabudowaną na obiekcie instalację powinien obsługiwać przeszkolony personel obiektu, który musi
znać zakres podstawowych czynności, jakie w przypadku zaistniałego alarmu bądź awarii naleŜy
wykonać. Zainstalowane urządzenia naleŜy poddawać regularnym badaniom okresowym. Fakt
przeprowadzania wszelkich prac związanych z konserwacją lub naprawą systemu powinien być
zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uŜytkownika obiektu. Konserwację
systemu naleŜy zlecić wyspecjalizowanej firmie.
W pomieszczeniu monitoringu, dla potrzeb osób obsługujących systemy bezpieczeństwa powinny
znajdować się następujące dokumenty:
•

instrukcja obsługi centralki CSP,

•

ksiąŜka kontroli systemu SSP,

•

instrukcja obsługi systemu DSO,

•

ksiąŜka kontroli systemu SSP,

•

tabela zestawienia konfiguracji systemu SSP - opis przydziału elementów dozorowych
do poszczególnych stref i pomieszczeń (wykonać w ramach dokumentacji powykonawczej).

•

tabela zestawienia konfiguracji systemu DSO.

•

instrukcja obsługi centralki CZO,

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wytypowany przez Inwestora personel w obsłudze
zainstalowanego systemu. Szkolenie potwierdzić stosownym protokołem. W protokole zamieścić
dane osób, które zostały przeszkolone.
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3. WSTĘPNY scenariusz rozwoju zdarzeń podczas poŜaru
Przewidywany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie poŜaru:
•

wykrycie źródła ognia,

•

przekazanie sygnału alarmowego do PSP,

•

bezpieczna ewakuacja osób w taki sposób, aby ewakuowani nie byli naraŜeni na działanie
dymu i gorących gazów,

•

rozpoczęcie akcji gaśniczej przez słuŜby ratownicze,

•

zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Kolejność ewakuacji /szczegóły z załączniku do projektu/:
1. Strefa objęta poŜarem,
2. Strefy zagroŜone rozprzestrzenieniem się poŜaru,
3. Pozostałe strefy,
Przyjęto alarmowanie dwustopniowe.
Wciśnięcie przycisku ROP zawsze wywołuje alarm poŜarowy drugiego stopnia.
Alarm I stopnia powoduje:
•

informację o wykryciu zagroŜenia z podaną lokalizacją na panelu centrali CSP,

•

rozpoczęcie odliczania czasu t1 (czas na potwierdzenie odebrania zgłoszenia o zagroŜeniu),

•

wysłanie sygnału z centrali do PSP o wystąpieniu alarmu pierwszego stopnia,

•

wysłanie sygnału do systemu oddymiania celem otwarcia klap dymowych oraz wyświetlenie
komunikatu o konieczności niezwłocznego ręcznego otwarcia drzwi napowietrzających,

•

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zagroŜeniu w czasie t1 powoduje pozostanie centrali
w stanie alarmu I stopnia i rozpoczęcie odliczania czasu t2, nie skasowanie alarmu w czasie
t2 powoduje przejście centrali w alarm II stopnia,

•

brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zagroŜeniu w czasie t1 powoduje przejście
centrali w alarm II stopnia.

Skasowanie alarmu I stopnia powoduje:
•

przejście centralki w stan czuwania,

•

wysłanie sygnału do systemu oddymiania celem zamknięcia klap dymowych,

•

wysłanie sygnału do PSP o skasowaniu alarmu pierwszego stopnia,

•

Konieczność ręcznego zamknięcia drzwi napowietrzających systemu oddymiania.
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Alarm II stopnia powoduje:
•

załączenie sygnalizatorów optycznych, optyczno-akustycznych i wyświetlaczy LED
w strefie poŜarowej w której nastąpiło wykrycie poŜaru,

•

wysłanie sygnału do systemu DSO celem rozpoczęcia alarmowania,

•

wysłanie sygnału do PSP o wystąpieniu alarmu drugiego stopnia,

•

wysłanie sygnału do CZO – zamknięcie drzwi przeciwpoŜarowych,

•

wysłanie sygnału celem zamknięcie okien przeciwpoŜarowych,

•

wysłanie sygnału do systemu oddymiania celem załączenia oraz wyświetlenie komunikatu
o konieczności niezwłocznego ręcznego otwarcia drzwi napowietrzających, jeśli nie
wystąpił wcześniej alarm I stopnia,

•

wysłanie sygnału celem wyłączenia wentylacji bytowej,

•

wysłanie sygnału celem zwolnienia elektrozaczepów w drzwiach objętych kontrolą dostępu.

Alarm II stopnia wywołany przez wciśnięcie przycisku ROP nie daje moŜliwości określenia przez
system SSP gdzie wystąpił poŜar. System SSP będzie alarmował we wszystkich strefach
poŜarowych. W takim wypadku naleŜy przygotować do ewakuacji cały budynek szpitala,
przystępując jednocześnie do ustalenia miejsca powstania poŜaru, celem podejmowania dalszych
decyzji.
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4. Załącznik uzupełniający do projektu
Projektant po uzgodnieniach z Inwestorem oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych wykona dokumentację uzupełniajacą do niniejszego projektu, tak by niniejszy
projekt był zbieŜny z instrukcją bezpieczeństwa poŜarowego. Istniejąca instrukcja bezpieczeństwa
pozarowego w uwagi na wykonane i wykonywane prace w szpitalu wymaga aktualizacji.
Załącznik zawierać będzie:
•

szczegółowy scenariusz rozwoju zdarzeń podczas poŜaru,

•

sposób ewakuacji osób w budynku,

•

szczegółowy sposób alarmowania w zaleŜności od strefy poŜarowej i sposobu wykrycia
poŜaru,

•

docelowe komunikaty nadawane przez DSO,

•

docelowe komunikacy wyświetlane przez wyświetlacze alfanumeryczne,

•

tabelę sterowań systemu SSP,

•

docelową numerację pomieszczeń szpitala.
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5. Informacje dodatkowe
Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Całość robót
wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. Badania odbiorcze przeprowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami i procedurami.
Przeszkolić wytypowany przez Inwestora personel w obsłudze zainstalowanych systemów.
Szkolenie potwierdzić stosownym protokołem. Szkolenie zapewnia wykonawca.
Wszystkie bruzdy naleŜy zatynkować oraz pomalować farbą akrylową lub olejną w zaleŜności od
potrzeb.
Bruzdy w posadzkach /przewody do trzymaczy elektromagnetycznych/ wypełnić betonem.
Pomiary zrozumiałości komunikatów DSO naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 60849.
Wzory protokołów oraz ksiąŜki pracy instalacji SSP znajdują się w normie PKN-CEN/TS 54-14
(2006) – Systemy Sygnalizacji PoŜarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji (Załącznik C: Wzory dokumentów).

5.1. Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót
PoniŜej podaję wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
teletechnicznych.
•
projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany uzgodnione
z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpoŜarowych),
•

oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,

•

oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac,

•

dziennik budowy,

•

waŜne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

•

protokoły pomiarów /badania okablowania przeprowadzać bez elementów liniowych/:
○

izolacji przewodów linii dozorowych,

○

izolacji przewodów linii wykonawczych,

○

rezystancji pętli Ŝył,

○

impedancji linii głośnikowych,

•

protokoły z pomiarów pojemności baterii,

•

wykaz obciąŜenia mocą poszczególnych linii i wzmacniaczy,

•

nastawy elementów regulacyjnych systemu DSO, takich jak:
○

ustawienia korekcji barwy,

○

ustawienia poziomu głośności,

○

ustawienia opóźnień sygnału,

•

protokoły z pomiarów natęŜenia dźwięku dla kaŜdej strefy głośnikowej,

•

protokół z pomiarów zrozumiałości komunikatów dla kaŜdej strefy głośnikowej,
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•

protokoły odbiorów poszczególnych elementów instalacji,

•

protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych elementów systemu sygnalizacji
poŜarowej,

•

protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych elementów dźwiękowego systemu
ostrzegawczego,

•

protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych elementów systemu zamknięć
ogniowych,

•

protokoły z przeprowadzonych prób współdziałania systemu sygnalizacji poŜarowej z:
○

systemem DSO,

○

systemem oddymiania grawitacyjnego,

○

systemem zamknięć ogniowych

○

windami,

•

protokół z pomiarów środków zapewniających ochronę od poraŜeń w tym uziemienie,

•

protokoły z przeprowadzonych szkoleń,

Dokumentacja powinna być przedłoŜona Komisji najpóźniej w dniu odbioru na obiekcie.
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6. Zestawienie urządzeń

31

ilość j.m.

nazwa

opis

SSP
190

szt.

MPA

Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki MPA, zgodny z normą DIN 14623

1024
4
2
1
15
2
6
1
3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

MS 400
RML 0008 A
IOS 0020 A
IOP 0008 A
LSN 0300 A
PRS 0002 A
PRD 0004 A
ADC 0128 A
ADC 0512 A

2

szt.

MPH 0010 A

1

szt.

EPH 0012 A

1
5
1
3
5
2

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

PSF 0002 A
PMF 0004 A
THP 2020 A
FBH 0000 A
FMH 0000 A
FSH 0000 A

22

szt.

FAA-500-TR-P

22

szt.

FAA-500

Podstawa czujki MS 400
Moduł przekaźników RML 0008 A
Moduł komunikacyjny 20 mA IOS 0020 A
Moduł wejścia / wyjścia IOP 0008 A
Moduł udoskonalonej sieci LSN 300 mA LSN 0300 A
Szyna przyłączeniowa krótka PRS 0002 A
Szyna przyłączeniowa długa PRD 0004 A
ADC 0128 A Karta adresowa na 128 adresów
ADC 0512 A Karta adresowa na 512 adresów
Obudowa MPH 0010 A modułowej centrali sygnalizacji pożaru na
10 modułów, do instalacji na ramie
Obudowa rozszerzeń EPH 0012 A na 12 modułów, do instalacji na ramie
montażowej
Obudowa zasilania mała PSF 0002 A do instalacji na ramie
Obudowa zasilania duża PMF 0004 A do instalacji na ramie
Drukarka termiczna THP 2020 A
Duża rama montażowa FBH 0000 A
Średnia rama montażowa FMH 0000 A
Mała rama montażowa FSH 0000 A
Pierścień montażowy FAA‑500‑TR‑P, przezroczysty z kolorowymi
wkładkami
Podstawa FAA‑500 LSN

1

szt.

CRP 0000 A

6
11
68
4

szt.
CPB 0000 A
Kabel BCM/UPS CPB 0000 A
szt.
CBB 0000 A
Zestaw kabli do modułu BCM/akumulatora CBB 0000 A
szt. FMC-210-DM-G-R FMC‑210‑DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe
szt. FLM-420-RLV8-S FLM‑420‑RLV8‑S Moduł przekaźników niskonapięciowych

56

szt.

FLM-420-I8R1-S FLM‑420‑I8R1‑S 8-wejściowy moduł interfejsu z wyjściem przekaźnikowym

2
6
6
3
59
12
1000
24

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

MPC-3000-B
BCM-0000-B
UPS 2416 A
FDP 0001 A
FLM-420-RHV-S
FLM-420-NAC-S
FAP-O 420
FAP-OT 420

22

szt.

FAP-O 520-P

22

szt.

FAA-500-SB-H

22
110
1
1
1
8
1
1
1
22
44

szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

40Ah / 12V
OVS
FMS2000
ZSP135-DR—2A1
ZSP135-DR—3A1
ZSP135-DR—5A2
ZSP135-DR—7A1
7Ah/12V

Zestaw kabli do połączenia z dodatkowym kontrolerem centrali CRP 0000 A

MPC-3000-B Kontroler centrali w polskiej wersji językowej
BCM‑0000‑B Moduł kontrolera akumulatorów
Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A
Zaślepka FDP 0001 A
Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia FLM‑420‑RHV‑S
Moduł interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych FLM‑420‑NAC‑S
Optyczna czujka dymu FAP‑O 420
Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna FAP‑OT 420
Optyczna czujka dymu FAP‑O 520‑P, przezroczysta z kolorowymi
wkładkami
Puszka do montażu powierzchniowego FAA‑500‑SB-H z uszczelką do
montażu w wilgotnych pomieszczeniach
Akumulatory centrala
puszki E90 / moduły we/wy /
konwerter sygnału
oprogramowanie /wizualizacja SSP/
zestaw komputerowy z monitorem i telewizorem
zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 1A(2A)/24VDC
zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 2A(3A)/24VDC
zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 3,5A(5A)/24VDC
zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 6A(7A)/24VDC
akumulatory zasilaczy ppoż
sygnalizator akustyczny z zespołem LED

20
64
4
14
3

szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.

PIP
S301B10
FRX125 /4p

sygnalizator optyczny
puszka przyłączeniowa sygnalizatora z bezpiecznikiem
wyświetlacze LED
wyłącznik nadprądowy B10A + obudowa
rozłącznik 125A z wyzwalaczem i stykami pomocniczymi

DSO
1
1
3
2
1
2
2
1
16
5
2
1
50
42

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
m
kpl.

ZDSO 400-AK3
PRS -NCO-B
LBB4428/00
LBB4414/00
PRS-NSP
LBB4430/00
LBB4432/00
ZS25-E-MS
LBB4442/00
LBB4416/01
LBB4416/02
LBB4416/05
LBC3018

szafa zasilająca DSO z akumulatorami
sterownik sieciowy
wzmacniacz 8x60W 100V
interfejs światłowodowy
rozdzielacz sieciowy
pulpit mikrofonowy
pulpit wywoławczy
Zasilacz mikrofony strażaka z akumulatorami
Moduł kontroli linii /slave/ z kostką ceramiczną i obudową
kabel połączeniowy 0,5m z wtykami
Kabel połączeniowy 2 m z wtykami
Kabel połączeniowy 5 m z wtykami
Światłowód szklany
głośnik ścienny 6W (0,75W – 1,5W – 3W – 6W)

CZO
2
20
20
20
2

kpl.
szt.
szt.
kpl.
szt.

BAZ-2
GT
UT-4U
S301B10

centrala zamknięć ogniowych
chwytak elektromagnetyczny
przycisk zwalniający
obudowa przycisku zwalniającego
wyłącznik nadprądowy B10A + obudowa

INNE
20
1

szt.
kpl.

1

kpl.

2

kpl.

elektrozaczep rewersyjny
rozdzielnica RPPOŻ
zabezpieczenie rozdzielnicy RPPOŻ (rozłącznik bezpiecznikowy w polu
wyłącznika głównego RG)
przekaźniki i przyciski dla wind

7. Obliczenia techniczne
Dobór akumulatorów
1. Centrala CSP
całkowity pobór prądu podczas czuwania: 4713 mA,
całkowity pobór prądu podczas alarmu: 6338 mA,
Q = 72 [h] x 4,713 [A] + 0,5 [h] x 6,338 [A] = 342,51 [Ah],
rezerwa na starzenie akumulatorów: 25 %
QCAŁKOWITE = 1,25 x 342,51 [Ah] = 428,14 [Ah]
dobrano 22 akumulatory o pojemności [Ah/12V], co daje 440 [Ah/24V].
2. Zasilacze buforowe SSP
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a) Dobór zasilacza buforowego ZB(-1) /PIWNICA/

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany
podczas rozruchu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas czuwania

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[szt.]
[mA]
1
15,00
150
7
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB(-1): 15

[mA]

[mA]

Ilość

FLM-420 NAC
SA-K7

Prąd pobierany
podczas alarmu

1
2

Element

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

1050

455

1050

455

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB(-1):
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)
Q [Ah]= 1,63

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB(-1) = 7Ah /24VDC/

b) Dobór zasilacza buforowego ZB0 /PARTER/

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany
podczas rozruchu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas czuwania

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[szt.]
[mA]
1
15,00
150
6
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB0: 15

[mA]

[mA]

Ilość

FLM-420 NAC
SA-K7

Prąd pobierany
podczas alarmu

1
2

Element

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

900

390

900

390

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB0:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,59

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB0 = 7Ah /24VDC/

c) Dobór zasilacza buforowego ZB1 /I PIĘTRO/

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany
podczas rozruchu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas czuwania

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny
Wyświetlacz LED
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[szt.]
[mA]
1
15,00
150
3
1
1250
150
2
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB1: 15

[mA]

[mA]

900
1250
300

450
1250
130

2450

1830

Ilość

FLM-420 NAC
SO-Pd12
WLED
SA-K7

Prąd pobierany
podczas alarmu

1
2
3
4

Element

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

300

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB1:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 2,49

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-5A-2 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB1 = 7Ah /24VDC/

d) Dobór zasilacza buforowego ZB2 /II PIĘTRO/

[mA]

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

Prąd pobierany
podczas czuwania

FLM-420 NAC
SO-Pd12
SA-K7

[szt.]
[mA]
1
15,00
300
150
2
150
1
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB2: 15

[mA]

[mA]

600
150

300
65

750

365

Ilość

1
2
3

Element

Prąd pobierany
podczas alarmu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Lp.

Prąd pobierany
podczas czuwania

Linia dozorowa nr 1

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB2:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,58

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB2 = 7Ah /24VDC/

e) Dobór zasilacza buforowego ZB3 /III PIĘTRO/

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany
podczas rozruchu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas czuwania

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[szt.]
[mA]
1
15,00
300
150
2
150
4
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB3: 15

[mA]

[mA]

600
600

300
260

1200

560

Ilość

FLM-420 NAC
SO-Pd12
SA-K7

Prąd pobierany
podczas alarmu

1
2
3

Element

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB3:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,7

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB3 = 7Ah /24VDC/

f) Dobór zasilacza buforowego ZB4 /IV PIĘTRO/

[mA]

[mA]

Prąd pobierany
podczas alarmu

[mA]
15,00

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny

Prąd pobierany
podczas czuwania

FLM-420 NAC
SO-Pd12

[szt.]
[mA]
1
15,00
300
150
3
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB4: 15

[mA]

[mA]

Ilość

1
2

Element

Prąd pobierany
podczas alarmu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany
podczas rozruchu

Lp.

Prąd pobierany
podczas czuwania

Linia dozorowa nr 1

900

450

900

450

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB4:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,63

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB4 = 7Ah /24VDC/

g) Dobór zasilacza buforowego ZB5 /V PIĘTRO/

[mA]

[szt.]
[mA]
1
15,00
300
150
2
150
4
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB5: 15

Prąd pobierany podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany podczas rozruchu

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

Prąd pobierany podczas
czuwania

[mA]
15,00

Element

Ilość

FLM-420 NAC
SO-Pd12
SA-K7

Prąd pobierany podczas alarmu

1
2
3

Prąd pobierany podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

[mA]

[mA]

600
600

300
260

1200

560

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB5:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,7

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB5 = 7Ah /24VDC/

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[mA]
[szt.]
[mA]
1
15,00
150
7
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZBK: 15

Prąd pobierany podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany podczas rozruchu

[mA]
15,00

Prąd pobierany podczas
czuwania

FLM-420 NAC
SA-K7

Ilość

1
2

Element

Linia dozorowa nr 1
Prąd pobierany podczas alarmu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany podczas rozruchu

Lp.

Prąd pobierany podczas czuwania

h) Dobór zasilacza buforowego ZBK /KUCHNIA/

[mA]

[mA]

1050

455

1050

455

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZBK:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,63

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZBK = 7Ah /24VDC/

i) Dobór zasilacza buforowego ZBS /STERYLIZATORNIA/

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

[szt.]
[mA]
1
15,00
150
4
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZBS: 15

Prąd pobierany podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany podczas rozruchu

[mA]

Prąd pobierany podczas
czuwania

[mA]
15,00

Ilość

FLM-420 NAC
SA-K7

Prąd pobierany podczas alarmu

1
2

Element

Prąd pobierany podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

[mA]

[mA]

600

260

600

260

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZBS:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,51

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-2A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 1A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 2A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZBS = 7Ah /24VDC/

j) Dobór zasilacza buforowego ZBP /PRZYCHODNIA/
Prąd pobierany podczas alarmu

[mA]

[szt.]
[mA]
1
15,00
150
10
65
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZBP: 15

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator akustyczno-optyczny, wewnętrzny

Prąd pobierany podczas rozruchu

[mA]

Prąd pobierany podczas
czuwania

[mA]
15,00

Ilość

FLM-420 NAC
SA-K7

Prąd pobierany podczas alarmu

1
2

Element

Prąd pobierany podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

[mA]

[mA]

1500

650

1500

650

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZBP:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 1,76

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-3A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 2A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 3A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZBP = 7Ah /24VDC/

k) Dobór zasilacza buforowego ZB WLED /V PIĘTRO/

[mA]

[szt.]
[mA]
1
15,00
300
150
3
3
1250
Prąd pobierany przez zasilacz buforowy ZB WLED: 15

Prąd pobierany podczas alarmu

[mA]

Prąd pobierany podczas
czuwania

[mA]
15,00

Prąd pobierany podczas rozruchu

Moduł 2 wejść/wyjść monitorowanych dla sygn.
Sygnalizator optyczny, wewnętrzny
Wyświetlacz LED

Ilość

FLM-420 NAC
SO-Pd12
WLED

Prąd pobierany podczas alarmu

1
2
3

Element

Prąd pobierany podczas rozruchu

Nazwa katalogowa

Prąd pobierany podczas czuwania

Lp.

Linia dozorowa nr 1

[mA]

[mA]

900
3750

450
3750

4650

4200

Dobór akumulatorów w zasilaczu buforowym ZB WLED:
Baterie akumulatorów muszą zapewnić 72h działania instalacji oraz 30min alarmu + 25% zapasu na starzenie akumulatorów
Do obliczeń korzystano ze wzoru: Q=1,25(Prąd pobierany podczas czuwania x 72h + Prąd pobierany podczas alarmu x 0,5h)

Q [Ah]= 3,98

Dobrano zasilacz typu ZSP-135-DR-7A-1 prod. Merawex o prądzie znamionowym 6A /24VDC/ i maksymalnym prądzie wyjściowym 7A
z 2 akumulatorami 7Ah/12V
QZB WLED = 7Ah /24VDC/

Obliczenia DSO (poziomu dźwięku, zrozumiałości)

39

Obliczenia dla pom. dyŜurki pielęgniarskiej /III piętro/
(największa dyŜurka w budynku)/

1. Parametry głośników
LBC 3018
moc znamionowa:
poziom ciśnienia akustycznego
/w odległości 1m dla 1 kHz/
kąt promieniowania /1 kHz, -6[dB]/
w poziomie
w pionie

P [W] = 6
SPL [dB] = 102

a[°]= 120
b[°]= 80

współczynnik kierunkowości źródła fali akustycznej:

180
;
a
b
arcsin [sin( )⋅sin ( )]
2
2
180
Q LBC3018=
;
120
80
arcsin [sin(
)⋅sin( )]
2
2
Q=

Q LBC3018= 5,32
Głośniki LBC 3018 zainstalowane zostaną naściennie.

2. Parametry pomieszczenia

V [m3]= 42,09

Objętość:
Powierzchnie:
powierzchnia podłogi:

SP [m2]= 14,03

Kanapa:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/kanapa/

SP-1 [m2]= 2

Meble:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/meble – jak dla drzwi/

SP-2 [m2]= 4

Powierzchnia pusta:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/wykładzina PVC/

SP-3 [m2]= 8,03

= 0,6
= 0,15

= 0,05

Sufit:
pogłosowy współczynnik pochłaniania /tynk/

SD [m2]= 14,03

powierzchnia ściany nr 1 /wejście/:

SS1 [m2]= 8,22

= 0,06

drzwi:
pogłosowy współczynnik pochłaniania:
/drzwi/

SS1-1 [m2]= 1,8

meble:
pogłosowy współczynnik pochłaniania:
/drzwi/

SS1-2 [m2]= 1,38

powierzchnia pusta /tynk/:

SS1-2 [m2]= 5,04

= 0,15
= 0,15

=

= 0,06

pogłosowy współczynnik pochłaniania

SS2 [m2]= 15,36

powierzchnia ściany nr 2 /zgodnie z ruchem wskazówek/:
Meble:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/meble – jak dla drzwi/

SS2-1 [m2]= 1,9

okna:
pogłosowy współczynnik pochłaniania:
/szyba okienna/

SS3-1 [m2]= 2

powierzchnia pusta /tynk/:
pogłosowy współczynnik pochłaniania

SS1-2 [m2]= 11,46

= 0,15
= 0,12

= 0,06

SS3 [m2]= 8,22

powierzchnia ściany nr 3 /zgodnie z ruchem wskazówek/:
okna:
pogłosowy współczynnik pochłaniania:
powierzchnia pusta /tynk/:
pogłosowy współczynnik pochłaniania

SS3-1 [m2]= 5,2

= 0,12
SS3-2 [m2]= 3,02

= 0,06

SS4 [m2]= 15,36

powierzchnia ściany nr 4 /zgodnie z ruchem wskazówek/:
Meble:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/meble – jak dla drzwi/

SS4-1 [m2]= 1,4

okna:
pogłosowy współczynnik pochłaniania:
/szyba okienna/

SS4-2 [m2]= 2

Kanapa:
pogłosowy współczynnik pochłaniania
/kanapa/

SS4-3 [m2]= 2

powierzchnia pusta /tynk/:
pogłosowy współczynnik pochłaniania

SS4-4 [m2]= 9,96

= 0,15
= 0,12
= 0,6
= 0,06

Średni waŜony współczynnik pochłaniania:

=

 1⋅S 1 2⋅S 2... s⋅S s
;
S 1S 2...S n

= 0,11
Czas pogłosu:

dla ≥0,2
0,161⋅V
RT 60 [ s]=
;
S⋅ln 1 
S =S 1S 2...S n ;

dla ≤0,2
0,161⋅V
RT 60 [ s]=
;
S⋅
S =S 1S 2 ...S n ;

RT 60 [ s]=

0,84

3. Obliczenie poziomu dźwięku
wymagania:
odstęp sygnału od szumu tła:
od 9dB do 23dB
maksymalny poziom dźwięku:
120dB
załoŜony poziom szumu:
65 dB
/rozmowa słyszalna z odległości 1m (60-70dB)/
miejsce obliczeń:
środek pomieszczenia
moc
znamionowa
typ głośnika
głośnika

LBC 3018

poziom ciśnienia
akustycznego dla jednego
głośnika przy mocy 3W
(dla 1kHz, 1m)

ilość
głośników

L [dB] (SPL)
98

N [szt.]
2

Pn [W]
6

ilość głośników, które
wytwarzają dźwięk
bezpośrednio w kierunku
słuchacza
N1 [szt.]
2

odległość słuchacza od źródła dźwięku:
2,5 [m] – od głośnika nr 1
2,5 [m] – dla głośnika nr 2

Obliczenia poziomu mocy akustycznej od głośnika nr 1:
Spadek poziomu mocy akustycznej w odległości r:

L=Lw +10⋅log(

s0
r2

) 10⋅log(4 π) ;

gdzie :
L w poziom mocy akustycznej źródła ;
2
s 0 powierzchnia jednostkowa , s 0=1m ;
r odległość słuchacza od źródła ;
przyjmując :r 1=1m , a następnie odejmując równanie stronami :
s0
s0
L r L 1m =10⋅log( 2 ) 10⋅log( 2 );
r
r 1m
1
1
L r L 1m =10⋅log( 2 ) 10⋅log( 2 ) ;
r
1
1
L r L 1m =10⋅log( 2 ) 0 ;
r
1
L r=10⋅log( 2 )+ L1m ;
r
r [m] = 2,5
L1m [dB]= 98
L5m[dB]= 90,04
Suma poziomów mocy akustycznej o tym samym poziomie ciśnienia akustycznego:

L=Li 10⋅log  N ;
gdzie :
L i poziom pojedynczej składowej ;
N ilość źródeł ;
N= 2
Li = L2,5m[dB]= 90,04
L [dB]= 93,05

załoŜony szum tła [dB]:
65
Odstęp sygnału od szumu tła [dB]:
28,05
9 [dB] <
28,05
< 23 [dB] – warunek nie jest spełniony
GŁOŚNIKI NALEśY PODŁĄCZYĆ NA ODCZEPIE 1,5W
I WYKONAĆ POMIAR NATĘśENIA DŹWIĘKU

4. Obliczenie zrozumiałości:
wymagania:
Zrozumiałość ≥ 0,7 na wspólnej skali zrozumiałości CIS
Obliczenie współczynnika utraty spółgłoskowej (ALcons)
Odległość słuchacza od źródła dźwięku (D):
D[m]= od 1,5m do 5m

Odległość graniczna (DL[m]):



D L =0,2⋅

Q⋅V
;
RT 60

V[m3]= 42,09
RT60= 0,84
QLBC3018= 5,32
DL(LBC3018)[m]= 3,27
D ≤ DL
Współczynnik utraty spółgłoskowej (ALcons):

dla D≥D L
AL cons [% ]=9⋅RT 60 ;

dla D≤D L
200⋅D 2⋅RT 260⋅N
AL cons [% ]=
;
Q⋅V
gdzie:

N - stosunek mocy akustycznej wszystkich głośników w systemie
do mocy głośników, które wytwarzają dźwięk
bezpośrednio w kierunku słuchacza
moc
znamionowa
typ głośnika
głośnika
LBC 3018

ilość
głośników

Pn [W]
6

N [szt.]
2

ilość głośników, które
wytwarzają dźwięk
bezpośrednio w kierunku
słuchacza
N1 [szt.]
2

N= 1

AL cons [%]= 3,917

ALcons [%]=
100 AL cons[ %]=

dla D[m]= 2,5
3,9
96,1

Obliczenie współczynnika STI:

STI=0,9482 0,1845⋅ln  ALcons  ;
STI = 0,7

Wyliczone współczynniki odpowiadają zrozumiałości na poziomie
Od 0,85 na wspólnej skali zrozumiałości CIS
Wspólna skala zrozumiałości CIS

8. Uprawnienia projektowe autora projektu.
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9. Oświadczenie zespołu projektowego
OŚWIADCZAM, śE WYKONANY PROJEKT WYKONAWCZY BRANśY TELETECHNICZNEJ
SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ I DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
W BUDYNKU

SZPITALA ŚW. JANA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Projektował:
INś.

MIROSŁAW
NIRNBERG

Zakres uprawnień:

Podpis:

Projektowanie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych oraz elektroenergetycznych
upr. Nr: 220 / Gd / 2002

Asystent projektanta:

Podpis:

DARIUSZ KOZŁOWSKI
Asystent projektanta:
MGR INś.

Podpis:

REMIGIUSZ
BZOWSKI
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10. Załączniki
•

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Gdańsku z czerwca 2010 roku (pismo nr WZ-5595/89-1/2010) o zastosowaniu rozwiązań
zamiennych

49

50

51

52

53

11. Rysunki techniczne, karty katalogowe
01 – Legenda
02 – Rzut piwnic – Instalacja systemu SSP i DSO
03 – Rzut parteru – Instalacja systemu SSP i DSO
04 – Rzut I piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
05 – Rzut II piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
06 – Rzut III piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
07 – Rzut IV piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
08 – Rzut V piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
09 – Rzut VI piętra – Instalacja systemu SSP i DSO
10 – Schemat ideowy systemu SSP /6 arkuszy/
11 – Schemat ideowy systemu DSO
12 – Schematy ideowe linii sygnalizatorów
13 – Układy zasilania zasilaczy buforowych, wyłączników wentylacji, central
zamknięć ogniowych
14 – Schemat ideowy rozdzielnicy RPPOś
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