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Niniejszy dokument opracowa em bazuj c na wytycznych SITP WP-02:2010 
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji po arowej. Edycja 2011, 
poszerzaj c zawarte tam zapisy w oparciu o: 

- wiedz  przekazan  mi przez p. Jerzego Ciszewskiego podczas wyk adów w Szkole 
ównej S by Po arniczej oraz Politechnice Warszawskiej, 

- moj  wiedz  i do wiadczenie zawodowe wynikaj ce z pracy przy uzgadnianiu  
systemów sygnalizacji po arowej oraz udzia u w licznych odbiorach inwestorskich 
tych systemów. 

Wytyczne nie s  oczywi cie adnym formalnym ród em prawa, ani 
standardem porównywalnym do tych jakie wyznaczaj  SITP lub inne instytucje czy 
stowarzyszenia, jednak zosta y napisane z my  o pomocy inwestorom zlecaj cym 
opracowanie dokumentacji projektowej, którzy czasem dostaj  projekt na poziomie 
enuj cym, pomimo wydania znacznych pieni dzy  zarówno na sam projekt jak  

i wykonanie systemu sygnalizacji po arowej. 

Pomimo, e stara em si  dochowa  wszelkiej staranno ci przy tworzeniu tego 
opracowania, to nie zast puje ono w adnym momencie obowi zuj cego prawa i ma 
jedynie charakter pogl dowy. Wykorzystanie w konkretnym post powaniu 
przetargowym lub innych dzia aniach,  nast puje na wy czn  odpowiedzialno  
osoby korzystaj cej z opracowania. 
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Sugerowana zawarto  dokumentacji projektowej  
Systemu Sygnalizacji Po arowej 

A. Cz  opisowa 
1. Przedmiot opracowania np. Projekt wykonawczy dla rozbudowy/modernizacji 

systemu sygnalizacji po arowej dla Centrum handlowego w …… 
2. Zakres opracowania  

W zakresie nale y wskaza  zarówno obszar fizyczny jaki jest poddawany 
modernizacji/budowie w danym obiekcie jak i zakres sprz towy lub 
funkcjonalny projektowanych zmian  czyli np. rozbudowa systemu o brakuj ce 
elementy detekcyjne oraz elementy steruj ce w celu zapewnienia zgodno ci 
ze scenariuszem po arowym. Zakres powinien w miar  precyzyjnie opisywa  
faktyczny zamiar projektowy 

3. Podstawy opracowania- niezb dne minimum: 
a. umowa/ zlecenie stanowi ce podstaw  realizacji- wpisa  cechy 

dokumentu tj. data , numer itp. 
b. scenariusz po arowy, je li jest opracowany i wykorzystywany  

w projekcie z dat  opracowania i autorem. 
c. standard projektowy- nale y jednoznacznie wskaza  PKN CEN 54/14 

lub Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Po arowej SITP 
WP-02:2010. Nie dopuszcza si  sytuacji , w których projektant zamiast 
poda  standard projektowy wpisuje zwrot- „obowi zuj ce normy”. 

d. inne w zale no ci od potrzeb i faktycznego wykorzystania. 
4. Za enia projektowe ze szczególnym uwzgl dnieniem 

a. zak adanego zakresu ochrony, 
b. opisu jakie pomieszczenia zwolniono z ochrony i warunki u ytkowe dla 

jakich s  zwolnione np. zapis, e zwolniono toalety pod warunkiem, e 
nie b  w nich przechowywane materia y palne, 

c. przyj tych promieni dzia ania czujek z uwzgl dnieniem ich typów, 
d. wyszczególnienie projektowanych i realizowanych sterowa   

i monitorowa , 
UWAGA- musz  by  wyliczone wszystkie projektowane sterowania 
oraz monitorowania 

e. opis odst pstw od standardu projektowego 
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5. Charakterystyka obiektu: 
a. Ogólna 
b. Po arowa 

6. Opis techniczny projektowanych g ównych elementów: 
a. Dobór elementów systemu  
b. Centrala sygnalizacji po arowej oraz konfiguracja (centrala pojedyncza ,  

w sieci  itp.) 
c. inne centrale np. centrale zamkni , centrale oddymiania itp. 
d. projektowane zasilanie energetyczne z uwzgl dnieniem zasilaczy 

buforowych oraz bilans energetyczny pozwalaj cy dobra  akumulatory, 
e. sposób po czenia central, w tym z centralami innych systemów np. dso 

wraz z opisem sposobów i zasad monitorowania, 
f. Okablowanie wraz z zasadami prowadzenia - Uwaga! Projektowa  przewody i 

kable nie tylko uniepalnione, co jest powszechnym b dem w wielu projektach, ale 
przeciwpo arowe wsz dzie tam , gdzie na p tlach umieszcza si  modu y steruj ce lub 
oba ko ce p tli prowadzone s  w taki sposób, e rozwijaj cy si  po ar mo e odci  ca  

tl . Równie  po czenie modu ów z urz dzeniami, którymi steruj  w po arze (je li 
sterowanie jest realizowane na impuls) musi by  zaprojektowane kablem 
przeciwpo arowym, a nie uniepalnionym. W przypadku, kiedy modu y monitoruj  sygna y 
po arowe instalacji tryskaczowej np. czniki ci nienia w instalacji tryskaczowej modu  
taki przynajmniej z jednej strony p tli powinien mie  przewód przeciwpo arowy. Ponadto 
po czenie modu u z cznikiem ci nienia równie  musi by  wykonane przewodem 
przeciwpo arowym. 
Tam gdzie dla w ciwego dzia ania systemu jest konieczne zastosowanie zasilaczy 
buforowych- musz  one by  zasilane kablem przeciwpo arowym sprzed 
przeciwpo arowego wy cznika pr du. 

g. Wspó dzia anie z innymi systemami 
h. Alarmowanie lokalne i stra y po arnej 
i. Dzia anie systemu 

7. Zalecenia podzia u na strefy dozorowe uwzgl dniaj ce scenariusz i zasady 
sterowania. 

8. Wskazówki monta owe ze szczególnym uwzgl dnieniem- poduszki 
powietrznej, odleg ci od otworów nawiewnych i wywiewnych, wykszta ce   
w stropie, w tym zasad, kiedy kana  wentylacyjny lub podci g dziel  
pomieszczenie w sposób wymagaj cy zwi kszenia ilo ci czujek, odleg ci 
od cian, zasad zabezpieczenia podestów, pustek budowalnych itp. 

9. Zasady stosowania wska ników zadzia ania. 
10. Dobór sygnalizatorów akustycznych je li wyst puj . 
11. Warunki rozmieszczenia ROP- wytyczne tj. wysoko  monta owe, 

dopuszczalne odleg ci. 
12. Zasady znakowania elementów detekcyjnych umo liwiaj ce szybkie 

odszukanie wzbudzonej czujki. 
13. Wytyczne dla innych bran . 
14. Próby i warunki odbioru systemu. 
15. Uprawnienia projektanta/przygotowanie zawodowe 
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16. O wiadczenie projektanta o zaprojektowaniu zgodnie ze standardem 
projektowym 

17. Zestawienie urz dze  i wykaz wa niejszych materia ów 
18. Deklaracje w ciwo ci u ytkowych wszystkich elementów oraz wiadectwa 

dopuszczenia CNBOP dla ROP, central, zasilaczy buforowych, systemów 
kablowych. 

19. Projekt musi by  uzgodniony z rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  
przeciwpo arowych 
 
 

B. Rysunki i schematy 
1. Rysunek zawieraj cy obja nienia zastosowanych w projekcie symboli; 
2. Schemat ideowy instalacji prezentuj cy poszczególne elementy instalacji oraz 

powi zanie jej z innymi systemami; 
Ka dy modu  monitoruj cy lub steruj cy na tym schemacie lub w innym 
miejscu musi mie  opis pozwalaj cy jednoznacznie ustali  jak  pe ni funkcj . 
UWAGA- na schemacie nale y pokaza  wyra nie rodzaje zastosowanych 
kabli, przy czym musz  si  one ró ni  nie tylko kolorami, ale równie  
sposobem prezentacji graficznej np. linia przerywana i linia ci a, z uwagi na 
to, e wykonawcy cz sto na budowie pos uguj  si  czarno-bia ymi kopiami. 

3. Rysunki zawieraj ce rozplanowanie urz dze , przebieg linii dozorowych, 
zasilaj cych, steruj cych i kontrolnych dla poszczególnych kondygnacji; 

4. Rysunki, rzuty i przekroje, szczegó owo pokazuj ce specyficzne sposoby 
monta u elementów lub po cze . 

 

 


