
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ 
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ 

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

L.p.   Wyszczególnienie                  Nr strony

0 Karta tytułowa                              1

1 Informacje ogólne                         3

2

2.1

2.2

Opis techniczny              

Zasada działania

Opis systemu

4

4

5

3 Obliczenia – parametry urządzeń 7

4 Wymagania i zalecenia                     7

5

5.1

5.2

5.3

Założenia dla branż 

Branża architektoniczno-budowlana

Instalacja elektryczna

Automatyczna regulacja

8

8

8

8

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Połączenia elektryczne i sygnałowe

Opis rozwiązania

Wytyczne dotyczące zabudowy urządzeń

Sposób prowadzenia instalacji

Opis central

Testowanie i pomiary

Zestawienie materiałów

9

9

9

10

10

11

12

7 Załączniki 13

8 Rysunki:

Rzut piwnicy                                                                                PW_N_01 
Rzut  parteru                                                                               PW_N_02
Rzut piętra 1                                                                                PW_N_03 
Rzut piętra 2                                                                                PW_N_04
Rzut piętra 3                                                                                PW_N_05
Rzut piętra 4                                                                                PW_N_06 
Przekrój F-F klatka schodowa K1                                                    PW_N_07
Przekrój C-C, C'-C' klatka schodowa K3                                           PW_N_08
Schemat systemu                                                                         PW_N_09

        

     

2



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ 
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ 

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  zabezpieczenia  przed  zadymieniem 

klatek  schodowych  K1  i  K3  –  uszczegółowienie  rozwiązań  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji 

elektrycznej i instalacji wentylacji nadciśnieniowej klatek schodowych na wypadek powstania pożaru 

dla  przedsięwzięcia  p.n. PROJEKT  ROZBUDOWY  I  PRZEBUDOWY  POMIESZCZEŃ  SPZOZ  W 

KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ 

POMIESZCZEŃ  POMOCNICZYCH  WRAZ  Z   DOBUDOWĄ  SZYBU  DŹWIGOWEGO  I  NADBUDOWĄ 

KLATKI SCHODOWEJ”

Zadaniem systemu jest w przypadku powstania pożaru  utrzymanie stałego poziomu nadciśnienia 

50 Pa (+-10%) względem atmosfery, przy założeniu, że ciśnienie na kondygnacji objętej pożarem 

jest  zbliżone  do  ciśnienia  atmosferycznego.  Celem  działania  instalacji  nadciśnieniowej  na 

poszczególnych klatkach schodowych jest utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych wolnych od 

zadymienia.

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objęte są:

- Instalacje wentylacji nadciśnieniowej na klatkach schodowych  K1 i K3

Opracowanie nie obejmuje zagadnień związanych z instalacją wentylacji nadciśnieniowej, a 

wchodzącymi w zakres opracowania innych branż jak:

- roboty budowlane w tym wykonania otworu pod wentylatory oraz otwory 

kompensacyjne w przegrodach budowlanych do wypływu dymu

- doprowadzenie energii elektrycznej do szaf  zasilająco-sterujących indywidualnych syste-

mów napowietrzających

- instalacji  regulacji automatycznej

Na powyższe zagadnienia opracowano założenia  zamieszczone w punkcie  5.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawowymi danymi wyjściowymi do niniejszego opracowania były:

- uzgodnienia z Inwestorem ,

- podkład architektoniczno-budowlany, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/ Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; z 

2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156; z 2008 r., nr 201, poz. 1238 oraz nr 

228, poz. 1514; z 2009 r. nr 56, poz. 461; z 2010 r., nr 239, poz. 1597 /

- PN-EN 12101-6

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- wizja lokalna
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasada działania

W  projekcie  przyjęto,  że  klatki  schodowe  K1  i  K3  zostaną  wyposażone  w  urządzenia 

zabezpieczające je przed zadymieniem w przypadku wystąpienia pożaru.  

Zakłada się w przypadku pożaru wytworzenie na klatkach schodowych nadciśnienia 50Pa (+/-10%) 

względem atmosfery,  przy  czym zakłada  się,  że  ciśnienie  na  kondygnacji  objętej  pożarem  jest 

zbliżone  do  ciśnienia  atmosferycznego.  Wytworzenie  nadciśnienia  na  klatkach  schodowych 

realizowane  jest  poprzez  wentylatory  zamontowane  w  ścianach  klatek  schodowych.  Regulacja 

ciśnienia realizowana będzie poprzez nawiew do przestrzeni klatki  schodowej odpowiednich ilości 

powietrza w zależności od przyjętego kryterium zgodnie z projektem (dla opracowywanego obiektu 

przyjęto system podwyższania ciśnienia klasy C) i normą PN-EN 12101-6. Pomiar aktualnej wartości  

nadciśnienia  w  przestrzeni  klatki  schodowej  odbywa  się  przetwornikiem  różnicy  ciśnienia,  który 

podaje  sygnał  na  falownik  wentylatora  odpowiednio  zmieniając  prędkość  obrotową  wentylatora. 

Zgodnie z projektem nadciśnienie na klatkach schodowych nie może przekroczyć wartości 50 Pa, tak 

aby  możliwe  było  otwarcie  drzwi  na  klatki  schodowe  –  siła  przyłożona  do  klamki  nie  może 

przekraczać 100 N. 

System napowietrzania klatek schodowych wymaga odprowadzenia powietrza na kondygnacji objętej 

pożarem. Odprowadzenie powietrza umożliwia wydostanie się na zewnątrz powietrza płynącego z 

przestrzeni  o  podwyższonym  ciśnieniu  (klatka  schodowa)  do  przestrzeni  przylegającej  przy 

zachowaniu  między  obiema przestrzeniami  różnicy ciśnień lub odpowiedniej  prędkości  przepływu 

przez  otwarte  drzwi.  W związku z  powyższym zastosowano odprowadzenie  powietrza  na każdej 

kondygnacji  poprzez  okna  lub  drzwi  z  siłownikami,  uchylane  jednocześnie  z  uruchomieniem 

wentylatorów, przyjmując zasadę, że odprowadzane jest powietrze wyłącznie na kondygnacji objętej 

pożarem  (przy  automatycznym  uruchomieniu  systemu).  W  przypadkach,  w  których  nie  było 

możliwości  bezpośredniego  przepływu  powietrza  do  uchylanego  okna,  zaprojektowano  kratki 

transferowe w ścianach nad drzwiami lub drzwi z kratką oraz w ścianach pomieszczeń użytkowych 

wielopłaszczyznowe  przepustnice  upustowe  odcinające  z  siłownikami.  Przepustnica  w  przypadku 

pożaru zostanie otwarta równocześnie z uchyleniem okna umożliwiając przepływ powietrza przez 

pomieszczenie na zewnątrz.

System uruchamiany jest ręcznie przy pomocy panelu kontrolnego, przycisków lub automatycznie 

przez czujki p.poż. 

W przypadku automatycznego uruchomienia systemu kolejność zdarzeń jest następująca:

− czujki p.poż. po wykryciu dymu  przekazują sygnał do centrali sterującej np.mercor

− centrala  sterująca  przekazuje  sygnał  do  rozdzielnicy  zasilająco-sterującej  (SMPZ-2) 
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uruchamiającej wentylatory 

− centrala  sterująca  podaje  sygnał  do  siłowników  uchylających  okna  (K1)  lub  okna  i 

wielopłaszczyznowe  przepustnice  upustowe  odcinające  lub  drzwi  (K3)  –  zawsze  na 

kondygnacji objętej pożarem.

 

W przypadku ręcznego uruchomienia systemu kolejność zdarzeń jest następująca:

− po przyciśnięciu przycisku uruchomienia ręcznego centrala sterująca np.mercor przekazuje 

sygnał do rozdzielnicy zasilająco-sterującej (SMPZ-2) uruchamiającej wentylatory 

− centrala sterująca równocześnie przekazuje sygnał do wszystkich siłowników uchylających 

okna (K1), okna i wielopłaszczyznowe przepustnice upustowe odcinające oraz drzwi (K3)

lub

− po uruchomieniu systemu poprzez panel kontrolny SMPZ-3 zostaje przekazany sygnał do 

rozdzielnicy zasilająco-sterującej (SMPZ-2) uruchamiającej wentylatory

− rozdzielnica zasilająco-sterująca (SMPZ-2) przekazuje sygnał do centrali sterującej np.mercor

− centrala  sterująca  przekazuje  sygnał  do  wszystkich  siłowników  uchylających  okna  na 

wszystkich kondygnacjach (K1), wszystkie okna i wielopłaszczyznowe przepustnice upustowe 

odcinające oraz drzwi (K3)

System aktywowany jest jednocześnie na obydwu klatkach schodowych K1 i K3. 

Okna odprowadzające powietrze dodatkowo mogą być uchylane dla potrzeb wentylacji lub mycia 

poprzez przyciski przewietrzania.  Centrala sterująca np. mercor przekazuje sygnał do siłowników, 

uchylając wszystkie okna jednocześnie.

Wszystkie  drzwi  między  klatkami  schodowymi  (przestrzenią  o  podwyższonym ciśnieniu)  i 

drogami komunikacji (przestrzeń o niepodwyższonym ciśnieniu) wyposażone są w samozamykacze 

drzwiowe umożliwiając samoczynne zamknięcie drzwi.

2.2 Budowa systemu

W skład systemu nadciśnieniowego wchodzi m.in.:

K1:

- 2 jednostki Typ SMPA 100 2x9kW

- 1 szafa zasilająco-sterująca SMPZ-2

- 1 przetwornik różnicy ciśnienia z akcesoriami montażowymi SMIZ-4

- 1 panel sterowania SMPZ-3

- 7 czujek ppoz (czujki dymu np. DOR 4046)
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- 10 siłowników okna MCR-W10B-350

- 5 przycisków przewietrzania

- 3 przyciski uruchomienia systemu

- 5 elektrorygli

- 1 centrala MCR 9705-16A

- 1 krata transferowa (podwójna) typ AL.-SI 21 o wym. 1225x425 (3 piętro)

- 1 krata transferowa (podwójna) drzwiowa (piwnica)

K3:

- 2 jednostki Typ SMPA 100 2x9kW

- 1 szafa zasilająco-sterująca SMPZ-2

- 1 przetwornik różnicy ciśnienia z akcesoriami montażowymi SMIZ-4

- 1 panel sterowania SMPZ-3

- 7 czujek ppoz (czujki dymu np. DOR 4046)

- 8 siłowników okna MCR-W08-350

- 5 przycisków przewietrzania

- 3 przyciski uruchomienia systemu

- 1 krata transferowa (podwójna typ AL.-SI 21 o wym. 1000x500)

- 3  wielopłaszczyznowe  przepustnice  upustowe  odcinające  normalnie  zamknięte  o 

wym.1200x600 z siłownikiem BLF-T 24V z kratami  transferowymi (podwójne) typ AL.-SI 21 

o wym. 1200x600 (parter, 1piętro, 2 piętro)

- 1  wielopłaszczyznowa  przepustnica  upustowa  odcinająca  normalnie  zamknięta  o 

wym.1000x400 z siłownikiem BLF-T 24V (3 piętro)

- 1 siłownik do drzwi o wym.90x200 (4 piętro) typu DDS 54/500

- 1 centrala MCR 9705-10A

Do  ochrony  przed  zadymieniem  klatki  schodowej  służą  urządzenia  SMPA-100  zlokalizowane  w 

ścianach  poszczególnych  klatek  schodowych  jeden  nad  drugim,  po  dwa  urządzenia  na  klatkę 

schodową. Wentylatory czerpią powietrze za pomocą uchylnych czerpni  i następnie tłoczą powietrze 

do przestrzeni klatki zakończonym kratką nawiewną z siatki zlokalizowaną w ścianie. 

Każde z urządzeń zasilane jest  z osobnej  szafy rozdzielczo-sterującej  zlokalizowanej przy 
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urządzeniu.  Urządzenia  uruchamiane  są  sygnałem o  pożarze  z  czujek  ppoż.  zlokalizowanych  na 

każdej kondygnacji przed wejściem do klatki i w samej klatce schodowej na najwyższej kondygnacji 

lub ręcznie za pomocą przycisków, zlokalizowanych na wyznaczonych kondygnacjach. Przetworniki 

różnicy  ciśnienia  zlokalizowane  są  w  połowie  wysokości  klatek.  Lokalizacja  rurki  impulsowej 

zbierającej sygnał ciśnienia odniesienia poza klatką schodową. Wszystkie punkty pomiaru ciśnienia 

powinny być zlokalizowane w sposób uniemożliwiający jego błędny odczyt. 

3. OBLICZENIA .

Obliczenie niezbędnej ilości powietrza wg założonych kryteriów przedstawiono w załączniku nr 1 do 

niniejszej dokumentacji.

3.1. Dobór urządzeń.

Obliczeniowa ilość powietrza wentylacyjnego wynosi wg obliczeń: 

- Klatka K1    Ln=40972 m3/h

Do doboru urządzeń przyjęto ilość powietrza Ln=41000 m3/h

Dobrano 2 wentylatory typ SMPA-100.

Szczegółowe  parametry  wentylatorów przedstawiono w karcie  doboru – patrz  załącznik  nr  2 do 

niniejszej dokumentacji.

- Klatka K3    Ln=44931 m3/h

Do doboru urządzeń przyjęto ilość powietrza Ln=45000 m3/h

Dobrano 2 wentylatory typ SMPA-100.

Szczegółowe  parametry  wentylatorów przedstawiono w karcie  doboru – patrz  załącznik  nr  2 do 

niniejszej dokumentacji.

4. WYMAGANIA I ZALECENIA.

4.1. Wymagania przeciwpożarowe.

           Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych  i  nie 

stwarzają zagrożenia pożarowego. 

4.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaprojektowana  instalacja  wentylacji  napowietrzania  spełnia  warunki  obowiązujących 

przepisów  w  zakresie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

Powietrze świeże do zładów wentylacyjnych jest zasysane za pomocą indywidualnych czerpni 

ściennych.

4.3. Wymagania ochrony przez korozją.

  Wszystkie elementy instalacji  wentylacyjnych  wykonać  z  blachy stalowej ocynkowanej. 
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Przewody  i  kształtki  z  blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania. Natomiast elementy 

wsporników i  podparć  wykonane ze stali  nieocynkowanej należy  zabezpieczyć  farbą  podkładową 

chlorokauczukową oraz   emalią   chlorokauczukową nawierzchniową uprzednio  oczyszczając  do 2 

stopnia czystości.

4.5. Wymagania izolacyjne.

       Wentylatory nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej i przeciwroszeniowej.

4.6. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji.

4.6.1.Stosować wyłącznie urządzenia i osprzęt posiadające niezbędne atesty, aprobaty i 

dopuszczenia

4.6.2.  Przy  montażu  instalacji  przestrzegać: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

4.6.3. Przy  montażu  instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń. 

4.6.4. Po zakończeniu montażu instalacji dokonać pomiarów sprawnościowych instalacji wentylacyj-

nej i przeprowadzić regulację wg normy PN-EN 12101-6.

4.6.5.  Odbiory  należy  przeprowadzić  zgodnie  z   normami  i  warunkami  technicznymi.  Szczególną 

uwagę należy zwrócić na odbiory końcowe robót zanikających. 

4.8. Wymagania w zakresie użytkowania.

       Warunkiem prawidłowej  pracy  instalacji  i  spełnienia wymagań   stawianych   jej   w 

projekcie   jest   właściwa eksploatacja. Po wykonaniu instalacji należy wykonać instrukcję pożarową, 

w której  zawarte  będą szczegółowe  informacje  m.in.  dotyczące  sposobu zachowań na wypadek 

wystąpienia pożaru. Wszystkie urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem służb 

eksploatacyjnych. 

5. ZAŁOŻENIA DLA BRANŻ.

5.1. Branża architektoniczno-budowlana.

W    zakres prac budowlanych związanych z instalacjami wentylacyjnymi wchodzi wykonanie: 

- otworów w ścianach pod kratki transferowe, wielopłaszczyznowe przepustnice upustowe odcinające 

i wentylatory wraz z koniecznymi wzmocnieniami

5.2.Instalacja elektryczna.

Zasilić szafki zasilająco-sterujące systemu wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

5.3. Automatyczna regulacja

Wykonać montaż urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną.
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6. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I SYGNAŁOWE.

6.1. Opis rozwiązania.

Projektowany  system  sterowania  napowietrzaniem  klatek  ma  za  zadanie  sterować 

wentylatorami  nadciśnieniowymi  napowietrzającymi  klatki  schodowe  K1  i  K3.  Do  sterowania 

wentylatorami nadciśnieniowymi przyjęto system Mercor, składający się z dwóch central sterujących 

Mercor oraz urządzeń pomocniczych.  System składa się z następujących urządzeń:

- 2 centrali Mercor (jedna centrala na jedną klatkę),

- przycisków uruchomienia napowietrzania z sygnalizacją PO,

- przycisków przewietrzania PP,

- optycznych czujników dymu,

- siłowników na oknach, wielopłaszczyznowych przepustnicach upustowych odcinających i 

drzwiach, 

- przewodów łączących niniejsze urządzenia.

Centrale są uruchamiane ręcznie, przy pomocy przycisków lub automatycznie przy pomocy 

czujników optycznych. Na każdej kondygnacji przed drzwiami wejściowymi do klatek schodowych 

umieszczono czujniki optyczne. Umieszczono również czujniki optyczne na ostatnich kondygnacjach 

klatek schodowych. Centrale umieszczono na 3 kondygnacji budynku w każdej z klatek i połączono 

ze sobą w celu równoczesnego uruchomienia obydwu systemów w przypadku alarmu lub ręcznego 

uruchomienia systemu.

6.2. Wytyczne dotyczące zabudowy urządzeń.

Projektowane  urządzenia  na obiekcie  należy  montować  zgodnie  z  poniższymi  uwagami  i 

instrukcjami fabrycznymi dla poszczególnych urządzeń:

- przyciski przewietrzania pożaru zamontować na klatce schodowej na wysokości 1,5 m,

- przyciski uruchomienia systemu zamontować na klatce schodowej na wysokości 1,5 m,

- czujki chroniące pomieszczenia zamontować bezpośrednio do sufitu,

Czujki  montować  zgodnie  z  rysunkami  ,  każdą  zmianę  lokalizacji  detektorów  należy 

skonsultować z Projektantem.

-  nie należy montować czujnika w odległości mniejszej niż 50 cm od ściany

-  centralę  należy  zamontować  na  klatce  schodowej  doprowadzając  zasilanie  230V  z 

wydzielonego obwodu elektrycznego z części rezerwowanej tablic TRP2r oraz TRP2br.

- projektowane siłowniki na oknach typu MCR W08 lub W10 na napięciu 24DC montować 

zgodnie z wytycznymi Producenta oraz DTR.

- siłowniki na wielopłaszczyznowych przepustnicach upustowych odcinających typu BLF-24T 

montować na podstawie zgodnie z wytycznymi Producenta oraz DTR.

9



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ 
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ 

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

-  siłownik  DDS  54/500  otwierający  drzwi  na  4  pietrze  należy  zamontować  zgodnie  z 

wytycznymi  Producenta  oraz  DTR.  W przypadku  wybuchu pożaru  drzwi  muszą  się  otworzyć  na 

zewnątrz.

Projekt realizować na podstawie rysunków załączonych do projektu. 

6.3. Sposób prowadzenia instalacji.

Instalacje na obiekcie wykonywać zgodnie z poniższymi uwagami:

- linie dozorowe przewodem niepalnym YTKSY ekw 1x2x1 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie linii 

dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali.

- linie od przycisków przewodem niepalnym YTKSY 4x2x1, Ekran na trasie linii dozorowych nie może 

być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali.

-  linie  od  przycisków  przewietrzania  przewodem  niepalnym  YTKSY  4x2x1,  Ekran  na  trasie  linii 

dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali.

- linie od urządzeń wykonawczych (wentylatory) przewodem NHXCH 4x4 prowadzić bezpośrednio od 

central SMPZ-2

- połączenia pomiędzy centralami Mercor wykonać przewodami YnTKSY 4x2x1mm2

-  rozdzielnice  SMPZ-2  należy  zasilić  kablami  NHXCH 5x16mm2 z  rozdzielnic  piętrowych  TRP2r  i  

TRP2br,

- przewody z szafy zasilająco-sterującej SMPZ-2 do przetwornika różnicy ciśnienia SMIZ-4 zrealizować 

za pomocą przewodów typu YnTKSY 2x2x0,8mm2

- przewody z szafy zasilająco-sterującej SMPZ-2 do panelu sterowania SMPZ-3 realizować za pomocą 

przewodów typu YnTKSY 6x2x0,8mm2

- przewody przechodzące przez ściany lub stropy poprowadzić w osłonach PCV (przepustach)

− wszystkie przewody prowadzić w tynku.

6.4. Opis central.

Centrale typu MCR 9705-16 i 10 są w niniejszym obiekcie urządzeniami, przeznaczonymi do 

nadzoru  zasilania  i  sterowania  pracą  systemów  wentylacji  nadciśnieniowej.  Centrale  realizują 

wymagane procedury dla sposobów napowietrzania pożarowego, różnicowo-ciśnieniowego łącznie z 

czasową  funkcją  sterowania  wentylatorami  napowietrzającymi.  Wykonanie  wszelkich  funkcji 

przewietrzania jest kontrolowane przez centralę.

Zastosowane  centrale  MCR  należy  wyposażyć  w  wyjścia  sterownicze  nadzorowane  do 

urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54 – 1; 1996 w celu połączenia  ich  do wspólnej  pracy 

przewodami YnTKSY i wspólnego uruchamiania na klatkach schodowych K1 i K3.

Centrala  poprzez  wbudowane  specjalizowane  moduły  oprócz  odczytywania  wejść  oraz 

wysterowania wyjść w sposób narzucony w programie posiada narzędzia kontrolujące, m.in. czasy 
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działania urządzeń (np. zamykanie się klapy) podczas alarmu, czasy działania podczas powrotu.

Zadziałanie urządzeń służących odprowadzeniu powietrza zgodnie z normą PN-EN-12101-6 w 

przypadku  sterowania  automatycznego  ma  nastąpić  na  kondygnacji  objętej  pożarem,  czyli  w 

przypadku wykrycia pożaru na kondygnacji „1”, powietrze wdmuchiwane przez wentylatory powinno 

znaleźć ujście powietrza na „1” kondygnacji. Centralka Mercor otwiera w momencie wykrycia pożaru 

przez  czujkę,  odpowiednio  do występującego  przypadku na danej  kondygnacji:  okno lub okno i 

wielopłaszczyznową  przepustnicę  upustową  odcinającą  lub  drzwi.  W  związku  z  koniecznością 

odpowiedniego wysterowania urządzeń zaplanowano w każdej z klatek schodowych powiązania z 

siłownikami na każdej kondygnacji na odrębnych obwodach HDGs, tzn. na każdej z klatek na każdej 

kondygnacji  siłowniki  będą  zasilane  z  odrębnych obwodów.  Z  każdej  z  centralek  Mercor  będzie 

wyprowadzonych  5  obwodów  na  siłowniki  mocy.  W  przypadku  ręcznego  uruchomienia 

napowietrzania  przez  przycisk  zostają  uruchomione  wentylatory  napowietrzające  oraz  zostają 

uruchomione na każdej  kondygnacji  siłowniki  obsługujące okna, wielopłaszczyznowe przepustnice 

upustowe  odcinające  oraz  drzwi.  W przypadku  uruchomienia  wentylatorów  napowietrzających  z 

panelu  sterowania  SMPZ-3  zadziałaniu  podlegają  wszystkie  siłowniki  okien  na  wszystkich 

kondygnacjach, wszystkie wielopłaszczyznowe przepustnice upustowe odcinające oraz drzwi  na 4 

piętrze.

Centrale na każdej z klatek schodowych K1 i K3 należy połączyć z centralami pożarowymi 

SMPZ-2,  zasilanymi  z  rozdzielni  piętrowych  kablami  zasilającymi  NHXCH  5x16mm2  dł.  25m. 

Połączenie  zrealizować  za  pomocą  skrzynki  przekaźnikowej  Producenta  centrali  SMPZ-2  (Flakt 

Woods). Układ sterowania dostarcza producent urządzeń.

6.5. Testowanie i pomiary.

Przed przekazaniem do eksploatacji systemu należy przeprowadzić pomiary kabli oraz próby 

funkcjonalne. W ramach pomiarów kabli należy przeprowadzić następujące badania:

- pomiar oporności poszczególnych pętli,

- pomiar oporności izolacji przewodów.

W  ramach  prób  funkcjonalnych  systemu  należy  sprawdzić  poprawność  realizacji 

następujących operacji:

- zadziałanie czujek pod wpływem zadymienia aerozolem testowym,

- zadziałanie przycisków przewietrzania,

- zadziałanie wentylatorów,

- zadziałanie wielopłaszczyznowych przepustnic upustowych odcinających.

Po dokonaniu w/w pomiarów i prób funkcjonalnych systemu należy sporządzić protokoły.

Przed przekazaniem do eksploatacji systemu należy przeprowadzić szkolenie personelu i sporządzić 

odpowiednie protokoły podpisane przez osoby przeszkolone.
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6.6. Zestawienie materiałów.

Klatka schodowa K1
L.p. Nazwa urządzenia Jednostka miary Ilość
1 Centrala Mercor MCR 9705-16A szt. 1
2 Optyczne czujki dymu DOR-4046 szt. 7
3 Przyciski przewietrzania szt. 5
4 Przyciski uruchomienia systemu szt. 3
5 Siłownik MCR W10B-350 szt. 10
6 Elektrorygiel szt. 5
7 Wentylator SMPA 100 9kW szt. 2
8 szafa zasilająco-sterująca SMPZ-2 szt. 1
9 przetwornik różnicy ciśnienia SMIZ-4 szt. 1
10 panel sterowania SMPZ-3 szt. 1
11 Kabel zasilający NHXCH 5x16mm2 m 25
12 Kabel zasilający YKY 3x2,5mm2 m 25
13 Kabel NHXCH 4x4mm2 m 6
14 Kabel YnTKSY 2x0,8mm2 m 6
15 Kabel YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 5
16 Kabel YnTKSY 4x2x1,0mm2 m 60
17 Kabel YTKSY 1x2x1,0mm2 m 40
18 Kabel YnTKSY 6x2x0,8mm2 m 12
19 Kabel YnTKSY 2x2x0,8mm2 m 12
20 Kabel HDGs 3x2,5mm2 m 140
21 Kabel YnTKSY 4x2x1,0mm2 (poł. Central MCR) m 70

Klatka schodowa K3
L.p. Nazwa urządzenia Jednostka miary Ilość
1 Centrala Mercor MCR 9705-10A szt. 1
2 Optyczne czujki dymu DOR-4046 szt. 7
3 Przyciski przewietrzania szt. 6
4 Przyciski uruchomienia systemu szt. 3
5 Siłownik MCR W08-350 szt. 8
6 Siłownik BLF-24T szt. 4
7 Siłownik DDS-54/500 szt. 1
8 Wentylator SMPA 100 9kW szt. 2
9 szafa zasilająco-sterująca SMPZ-2 szt. 1
10 przetwornik różnicy ciśnienia SMIZ-4 szt. 1
11 panel sterowania SMPZ-3 szt. 1
12 Kabel zasilający NHXCH 5x16mm2 m 25
13 Kabel zasilający YKY 3x2,5mm2 m 25
14 Kabel NHXCH 4x4mm2 m 10
15 Kabel YnTKSY 2x0,8mm2 m 10
16 Kabel YnTKSY 4x2x0,8mm2 m 5
17 Kabel YnTKSY 4x2x1,0mm2 m 60
18 Kabel YTKSY 1x2x1,0mm2 m 40
19 Kabel YnTKSY 6x2x0,8mm2 m 15
20 Kabel YnTKSY 2x2x0,8mm2 m 12
21 Kabel HDGs 3x2,5mm2 m 160
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7.ZAŁĄCZNIKI

Zał. Nr 1. Zestawienie ilości powietrza. 

Zał. Nr 2. Karta doboru wentylatora.

Zał. Nr 3. Certyfikat zgodności czujek ppoż.

Zał. Nr 4. Kartę techniczną panelu kontrolnego

Zał. Nr 5. Kartę techniczną przetwornika ciśnienia

Opracował: Opracował:

mgr. inż. Adam Gajewski inż. Grzegorz Chrapkowski
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