
I. CZĘŚĆ  OGÓLNA

I.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji
pożaru w  Budynku szpitalnego B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
przy placu Hirszfelda 2

1.2.Inwestor i zleceniodawca

       Inwestorem  i zleceniodawcą jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

1.3.Podstawa opracowania .

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią  :
- zlecenie na opracowanie projektu
- podkłady budowlane obiektu
- wizja lokalna na obiekcie
- informacje producentów urządzeń zastosowanego systemu SAP
- „wytyczne do projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji 
   pożarowej „ opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 
   Przeciwpożarowej w Józefowie 
- Projektowanie instalacji przewodowej dla systemów automatycznej 
   sygnalizacji pożarowej – skrypt inż. Ryszard Strzelecki
- Systemy sygnalizacji pożarowej Tom II – materiały szkoleniowe POLON 
   ALFA  z Bydgoszczy
- Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej – Jerzy 
    Ciszewski
- Polska norma PN-E- 08350-14 grudzień 2002 – Projektowanie , 
   zakładanie , odbiór , eksploatacja i konserwacja instalacji 

1.4.Zakres projektu .

Zakres  niniejszego projektu obejmuje zabezpieczenie budynku szpitalnego B
Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu w  instalacją sygnalizacji
alarmu pożaru na bazie centrali adresowalnej. 
Zakres rzeczowy projektu
-  instalacja centrali adresowalnej wraz z zasilaniem

          -  instalacja w linię dozorową klasy optyczne dymu  , stanowiący automatyczny 
układ wyzwalania w połączeniu   z centralką SAP . 

-  instalację ręcznych ostrzegawczy pożarowych  stanowiące 
    nieautomatyczny układ wyzwalania przy wyjściach na korytarze i klatki   
     schodowe 
-  instalację elementów kontrolno sterujących zamontowanych na
    pętli dozorowej.



II .  CZĘŚĆ   TECHNICZNA 

2.1. Opis obiektu.

     Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
sygnalizacji alarmu pożaru w budynku szpitalnym B
Część łóżkowa posiada  parter I i II piętrze budynku . 
Piwnica jest częściowo użytkowana na sale zabiegowe i pokoje lekarskie i
pomieszczenia magazynowe.
Obecnie do modernizacji przewidziane jest II piętro budynku B 
Budynek B posiada dwie klatki ewakuacyjne oraz klatkę w środku budynku do
komunikacji wewnątrz budynku.
Obiekt zaliczany jest do obiektów średnio wysokich  zaliczany do klasy zagrożenia
ludzi ZL-2.

2.2. Instalacja  centrali  adresowalnej

    Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem zastosowano do ochrony
obiektu system adresowalny .Przewiduje się zamontowanie dwóch central
pożarowych pracujących w pętli .Jedna montowana na II piętrze w pomieszczeniu
personelu dyżurnego natomiast druga na portierni w celu połączenia z Państwową
Strażą Pożarną.  
Przyjęty system pracuje w standardzie adresowalnym spełniającym aktualnie
wymogi stawiane przez CNBOP  w  Józefowie i normę EN 54 
Interaktywny , adresowalny system sygnalizacji pożarowej  jest zestawem
najnowszej generacji , przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru ,
powiadamiania właściwych służb interwencyjnych a także do sterowania
przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Wzajemna wymiana informacji pomiędzy czujkami pożarowymi  pozwala na
bardzo wczesną informację o zjawiskach zachodzących w chronionym obszarze ,
zapewnia dokładną automatyczną analizę obserwowanego zdarzenia przez system ,
pozwala na odróżnienie stanu zagrożenia pożarowego od krótkotrwałego zjawiska
zakłócającego i na wyważoną ostateczną decyzję systemu wykrywającego pożar.
Wysoką niezawodność działania zapewnia zastosowanie tzw. Redundancji  tj. w
przypadku uszkodzenia podstawowego sterownika procesorowego centrali jego
funkcję przejmuje drugi rezerwowy nie powodując żadnych zakłóceń w pracy
centrali.
Wszystkie elementy liniowe zastosowane w tym systemie mają wbudowane
izolatory zwarć z możliwością programowego ich załączania i wyłączania.
Centralę należy zamontować w miejscu stałego przebywania obsługi na II piętrze w
dyżurce pielęgniarek na wysokości 1,7m górnej krawędzi. Drugą centralę
zamontować w pomieszczeniu portierni i połączyć obie centrale światłowodem.
Temperatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 0 stopni  i wyższa niż +
40 stopni C .W pobliżu centrali nie powinny  znajdować się 
źródła ciepła .Centrala pamięta 1000 ostatnich zdarzeń , które wystąpiły podczas
dozorowania obiektu. Rejestr tych zdarzeń może być wydrukowany na taśmie
papierowej w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia ,
przez wbudowaną drukarkę termiczną lub pokazany na wyświetlaczu centrali .
Centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenia dopuszczalnych parametrów
rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej .



2.3. Instalacja obwodów dozorowych  czujek .

     W obiekcie projektuje się instalację linii dozorowych z czujkami optycznymi
dymu    zamontowanych w gniazdach .
Czujki należy  montować bezpośrednio na suficie .
Regulację poziomu czułości czujek dokonać można po ewentualnych próbach
testowych pożarów w uzgodnieniu z inwestorem.
Podłączenie podstaw czujek należy dokonać zgodnie z DTR dostawcy.
Czujki należy tak montować aby przestrzeń nadzorowana przez czujkę była przez
nią widziana , przy czym nie należy instalować czujek w odległości mniejszej jak
0,5 m od ścian opraw oświetleniowych , kratek wentylacyjnych , klap pożarowych .
Przy montażu czujek dymu należy zwrócić uwagę  odległość od skrajnego punktu
na rzucie poziomym stropu dla pomieszczeń  wolnej przestrzeni nie była większa
od 6,7 m dla pomieszczeń o  powierzchni ≤80 m2 i 5,8 m dla pomieszczeń  o
powierzchni ≥80 m 2.
Instalację należy wykonać przewodem ekranowanym  YnTKSY 1x2x0,8 ekw .
W remontowanej częśći II pi ętra  widocznych miejscach obiektu instalację
wykonać pod tynkiem  natomiast w przestrzeni międzysufitowej rurkach
instalacyjnych PCV .
Czujki montowane w przestrzeni międzysufitowej zamontować w miejsach
pozwalających na ich bieżącą konserwację  .Pod czujkami umieścic na suficie
podwieszanym wskaźnik zadziałania dla każdej czujki .
W piwnicy instalację wykonać  rurkach PCV w momieszczeniach technicznych i w
korytarz w przestrzeni międzysufitowej natomiast w gabinetach lekarskich i
gabinetach zabiegowych w listwach natynkowo.
W miejscach odgałęzień należy zastosować puszki odgałęźne , przy czym łączenie
przewodów wykonać w podstawkach czujek , a w przypadku łączenia innego
należy wykonać jako lutowane i zaznaczyć na projekcie powykonawczym .
UWAGA . połączenia ekranów przewodów w całej instalacji muszą być
izolowane od konstrukcji stalowych – ekran należy łączyć tylko przy
uziemionej centralce jednostronnie . Przejścia kabli poprzez strefy pożarowe
uszczelnić masą ogniotrwałą i je oznaczyć .

2.4 . Instalacja ręcznych ostrzegawczy pożaru .

    Ręczne ostrzegacze pożaru   należy montować na ścianie na wysokości 1,3 do
1,5 m od podłoża  w miejscach nie narażonych bezpośrednio na uszkodzenia
mechaniczne .
Rop instalować w odległości 0,5 m od innego sprzętu elektrycznego .
Podłączenia przycisków dokonać zgodnie z DTR .

2.5. Zasilanie centralki adresowalnej

      Zasilanie centralki sygnalizacji alarmu pożaru wykonać z tablicy rozdzielczej
TG zamontowanej w piwnicy. Zasilanie centralki wykonać kablem HDGS 3x2,5  i
zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem S191 B10 oznaczonym na kolor czerwony .
Zasilanie centrali obejmuje projekt elektryczny.



Zgodnie z założeniami oraz PN-E 08350-14  system powinien pracować przy braku
zasilania sieciowego 72 godziny w stanie dozoru plus alarmować przez 30 minut
W przypadku stałego dozoru przepisy pozwalają na zmniejszenie tego czasu do 60
godzin.
W celu zwiększenia odporności instalacji na zakłócenia należy zastosować ochronę
w postaci zerowania ochronnego .

Pobór prądu  w trakcie dozoru nowej instalacjidla poszcególnych linni
dozorowych wynosi

LD-1 18,02mA
LD-2 6,20 mA
LD-3 12,24mA
LD-4 12,09mA
LD-5 15,12mA

 
Pojemność akumulatorów przyjęto 40Ah dla centrali w pomieszceniu II piętra 
pielęgniarek  natomiast w portierni zamontować akumulatory 17Ah .
Dla potrzeb tej instalacji przyjęto dwa akumulatory  12 V  40 Ah które montowane
będą w obudowie pod centralką  i spełniają warunek zapewnienia ciągłości pracy w
ciągu 60 godzin zaniku napięcia 
Maksymalny pobór prądu Max  = 20 mA co nie zostało przekroczone dla
każdej pętli dozorowej 

2.6. Elementy sterujące i kontrolne .

Na pętli dozorowej obejmującej II piętro zamontowane będą elementy kontrolno
sterujące 

1. na klatkach schodowych do sterowania centralami oddymiania
Uruchomienie centrali zaprogramować od zadziałania czujek
zamontowanych na klatce schodowej .Stan awarii i zadziałania
monitorować do centrali pożarowej / zastosować  
-moduł dwóch przekaźników bezpotencjałowych NO/NC alarm +
uszkodzenie 
-moduł impulsu dla central kompaktowych 

2. W maszynowni windy do sterowania windą na wypadek pożaru w piwnicy
podłaczyć do pętli na drugim piętrze w przypadku realizacji w pierwszym
etapie inwestycji na II piętrze .

3. W pobliżu przedsionka windy zamontować element sterujący dla windy
istniejącej .

4. Przed wejściem na teren II piętra i do poszczególnych oddziałów
zamontować elementy sterujące dla sterowania otwarciem drzwi na
wypadek pożaru / od drugiego stopnia /

5. W poblizu klap pożarowych do sterowania ich zamknięciem . Stan klap
monitorować do centrali pożarowej . 

6. W pomieszczeniu wentylatorni zamontować EKS na drugiej linni
dozorowej 
Trzy elementy kontrolno sterujące służą do sterowania klapami pożarowymi
zamontowanymi w pomieszczeniu wentylatorni.
Dwa elementy sterujące służą do wyłączania wentylacji na wypadek pożaru.



Zaprogramować działanie powyższych elementów od alarmu II stopnia.
Do elementu sterującego 2/29 dodatkowo podłączyć kontrolę działania
zasilacza 24V 3A

2.7.  Wybór wariantu alarmowania .

    Projektowana centralka w zależności od zaprogramowania wywołuje alarm I lub
II stopnia . alarm I stopnia jest alarmem wstępnym , wymagającym zawsze
rozpoznania pożarowego .alarm II stopnia jest alarmem głównym o większej mocy
i większym zasięgu , gdyż oprócz uruchomienia wewnętrznej sygnalizacji poza
pomieszczeniem centralki powoduje również  uruchomienie układu sterowania
urządzeniami zewnętrznymi .
Alarm II stopnia jest również wezwaniem do podjęcia akcji gaśniczej.
Elementy adresowalne centrali mogą być programowo przyporządkowane do 512
stref dozorowych i opisane komunikatami użytkownika  , składającymi się z dwóch
32 znakowych linii tekstu .
Opisy stref należy uzgodnić z obsługą.
Przewiduje się następujący podział na strefy

- każdy pokój stanowi jedną strefę 
- każdy korytarz stanowi osobną strefę
- każda klatka schodowa stanowi osobną strefę

-w piwnicy każde pomieszczenie stanowi osobną strefę  
W niniejszym projekcie przewiduje się :
 1. Dla stref  dozorowych wyposażonych w ręczne sygnalizatory 
     pożaru – ROP alarmowanie jednostopniowe zwykłe – WARIANT 1 .
     Wciśnięcie przycisku  wywołuje alarm II stopnia , 
     Upoważniający do podjęcia natychmiastowej akcji gaśniczej.
2. Dla stref  dozorowych wyposażonych w czujki automatyczne dymu   
   przewiduje się alarmowanie 

wariant 5 dla pomieszczeń pensjonariuszy
wariant  6 dla pomieszczeń obsługi , magazynów i strychu

 Wariant 5 polega na tym , że  po zadziałaniu ostrzegacza  centrala przez 40 sekund
oczekuje na zadziałanie innego ostrzegacza w tej samej strefie .Jeśli to nastąpi
centrala sygnalizuje alarm I stopnia . W przeciwnym wypadku  centrala kasuje
ostrzegasz , traktując jego zadziałanie za fałszywe  . Ponowne zadziałanie
któregokolwiek  ostrzegawczy zainstalowanych  tej samej strefie lub tego samego
elementu   w ciągu 60 sekund , przyjęte zostaje jako alarm I stopnia .Zadziałanie
elementu liniowego sygnalizowane jest optycznie i akustycznie do czasu zgłoszenia
się personelu i potwierdzenia alarmu I stopnia  przyciskiem POTWIERDZENIE
Nie zgłoszenie się obsługi i brak potwierdzenia alarmu w ciągu 30 sekund
powoduje wywołanie alarmu II stopnia 

Zgłoszenie się obsługi i potwierdzenie alarmu przed upływem 30 sekund 
powoduje opóźnienie alarmu głównego zgodnie z nastawionym czasem 
opóźnienia – dla niniejszego opracowania T-2 = 3,50 minut, dając możliwość 
dokonania rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowegoprzez personel .

Wariant 6 przebiega tak samo jak wariant 5 tylko czasy oczekiwania wynoszą
80/100 sekund.
W przeciwnym wypadku centrala kasuje ostrzegasz , traktując jego zadziałanie jako
fałszywe i oczekuje na dalsze sygnały z obiektu .



2.8. Montaż zasilacza do urządzeń pożarowych
 
Zasilacz pożarowy 24V 3A. Zamontować w pomieszceniu wentylatorni na strychu .
Zasilanie wg projektu elektrycznego .Dla podtrzymania zasilania wewnątrz
zasilacza zamontować akumulatory 12V28Ah sztuk 2 .
Kontrolę sprawnego działania zasilacza monitorować poprzez EKS 2/29 do centrali
pożarowej .
Zasilanie klap pożarowych wykonać kablem niepalnym HDGS2x1,5 i wysterować
poprzez element kontrolno sterujący .Montaż kabla wykonać na uchwytach
niepalnych zgodnie z przepisami .

2.9. Monitoring pożarowy.

Proponuje się wybranie operatora systemu monitoringu z firmy   które  prowadzą
na terenie Dolnego Śląska w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną .
Do podłączenia monitoringu pożarowego przewidziano z centrali pożarowej
zamontowanej na portierni .

2.10. Obsługa i konserwacja urządzeń

      Zainstalowane urządzenia  systemu sygnalizacji alarmu  pożaru należy podawać
regularnie badaniom okresowym przewidzianym w instrukcji opracowanej przez
producenta urządzeń. 
Do obsługi urządzeń należy przeszkolić określonych użytkowników podając zakres
czynności jakie w przypadku zaistniałego alarmu bądź awarii należy wykonać
.Wszystkie naprawy należy wpisywać do zeszytu konserwacji systemu .

2.11. Uwagi końcowe.

W pobliżu centralki należy umieścić :
   1. doku mentację systemu
   2. protokoły pomiarów
   3. instrukcję obsługi
   4. książkę konserwacji i obsługi 


