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3.1 Podstawa prawna opracowania 
 

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta między Sądem Okręgowym w Siedlcach,  
08-100 Siedlce, ul. Sądowa 2, a firmą P.I.T. OPTRONIK Sp. z o.o. 20-468 Lublin, ul. Energetyków 10. 

 

3.2 Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gaszenia gazem na potrzeby przeprowadzenia 
przebudowy serwerowni Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych przy ul. Kazimierzowskiej 31 na potrzeby Ośrodka 
Zarządzania Informacją (OZI). 
 
 

3.3 Podstawa techniczna opracowania 
 
 Podstawę techniczną opracowania stanowią: 

∗ Norma PN-EN 15004-1 - Stałe urządzenia gaśnicze - urządzenia gaśnicze gazowe - Część 1: Ogólne 

wymagania dotyczące projektowania i instalowania; 

∗ Norma PN-EN 15004-5 - Stałe urządzenia gaśnicze - urządzenia gaśnicze gazowe - Część 5: Właściwości 

fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HFC 227 ea; 

∗               Projekt budowlany „Rozbudowa wraz z adaptacją budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31 w Siedlcach na 
Ośrodek Migracji i Ksiąg Wieczystych 

∗              Uzgodnienia robocze z Zamawiającym 
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4.1. Właściwo ści gazu FM-200 
W normalnych warunkach gaz FM-200 jest bezwonny, bezbarwny i ma gęstość około 6 razy większą od powietrza. 

Prężność pary FM-200 wynosi około 4 bar przy 20oC. Gaz jest sprężony przy pomocy azotu do ciśnienia 25 bar. Gaz nie 

zawiera cząstek stałych ani resztek olejowych i jest wytwarzany zgodnie z wytycznymi ISO 9002 wg ścisłych specyfikacji 

produkcyjnych zapewniających czystość produktu. Przyjmuje się, że właściwości gaśnicze gazu opierają się na absorpcji 

ciepła i działaniu chemicznym - nie zmniejsza on znacząco zawartości tlenu w pomieszczeniu. Gaz FM-200 rozkłada się w 

temperaturach przekraczających 500oC i w związku z tym ważne jest, aby unikać zastosowań obejmujących zagrożenia, 

w których występują powierzchnie nagrzewane w sposób ciągły. W kontakcie z płomieniami gaz FM-200 rozkłada się 

tworząc kwasy halogenowe. Ich obecność jest łatwo wykrywana z uwagi na ostry zapach, pojawiający się długo przed 

osiągnięciem maksymalnych niebezpiecznych poziomów narażenia. 

Na podstawie badań toksyczności ustalono, że większe zagrożenie mogą stwarzać produkty rozkładu termicznego 

pochodzące z samego pożaru, w szczególności tlenek węgla, dym, a także spadek zawartości tlenu w powietrzu i wysoka 

temperatura. 
 

4.2.  Zalety gazu FM-200 
 

Gaz FM200 posiada następujące zalety: 

• Skuteczny przy gaszeniu pożarów różnych klas; 

• Bezpieczny dla ludzi; 

• Nie przewodzi prądu elektrycznego; 

• Nie powoduje zniszczeń ochranianego sprzętu; 

• Nie powoduje powstawania osadów i zabrudzeń po akcji gaśniczej; 

• Bezpieczny dla środowiska - posiada tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu; 

• Może być stosowany przy niskim ciśnieniu 25 bar; 

• Nie wymaga wysokich kosztów instalacji i obsługi; 

 

4.3. Bezpiecze ństwo gazu FM-200 
 
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące toksyczności gazu FM-200. 
 

Lp. Opis FM200 

1. 
NOAEL - Najwyższe stężenie przy którym nie obserwuje się 

efektów toksycznych 
9,0% 

2. 
LOAEL - Najniższe stężenie przy którym obserwuje się efekty 

toksyczne 
10,5% 

3. Minimalne stężenie projektowe 7,9% 

Hałas  
 

Wyzwolenie instalacji z gazem FM-200 może powodować hałas, który może być dokuczliwy, ale zazwyczaj 

niewystarczający do spowodowania obrażeń. 
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Turbulencje  
 

Rozpylanie gazu z dużą prędkością przez dysze może spowodować przemieszczanie przedmiotów znajdujących 

się bezpośrednio na drodze rozpylanego gazu. Ogólne turbulencje w zamkniętym pomieszczeniu mogą być wystarczające 

dla przemieszczenia lekkich obiektów, niezabezpieczonych kartek papieru itp. Płyty sufitowe w pobliżu dyszy powinny być 
zamocowane dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem podczas wyładowania gazu. 
 

Niska temperatura i  widoczność  
 

Bezpośredni kontakt z ciekłym gazem FM-200 zmieniającym postać na gazową powoduje znaczne ochłodzenie 

obiektów i może spowodować odmrożenia u ludzi. W zetknięciu z powietrzem płynny gaz błyskawicznie paruje, co 

ogranicza ryzyko do obszaru sąsiadującego z dyszą. 

Przy rozpylaniu gazu FM-200 występuje pewne ograniczenie widoczności, zwłaszcza w przypadku wilgotnego 

otoczenia, w wyniku skraplania się pary wodnej. Okres ograniczenia widoczności jest zazwyczaj krótki. 
 

Wentylacja po rozładowaniu 

 

 Dla usunięcia gazu FM-200 lub pozostałości po pożarze wymagana jest wentylacja przewietrzająca z 

urządzeniami wyciągowymi, podobnie jak w przypadku każdej gazowej instalacji gaśniczej. Wspomniana wentylacja 

mechaniczna nie może być częścią normalnej instalacji wentylacji. Sterowanie instalacją przewietrzającą powinno 

odbywać się z zewnątrz chronionego pomieszczenia. W pewnych okolicznościach do wentylacji przewietrzającej można 

wykorzystać drzwi i okna (jeśli istnieją). 
 

4.4. Zastosowanie 
 

Instalacje gaśnicze z gazem FM-200® są szczególnie przydatne przy gaszeniu pożarów w pomieszczeniach 

zawierających materiały niebezpieczne lub urządzenia, przy których kluczowe znaczenie ma stosowanie czystego, 

nieprzewodzącego prądu środka lub gdy oczyszczanie z piany, wody lub proszku gaśniczego może być problematyczne. 

Przede wszystkim może być wykorzystywany do ochrony pomieszczeń, w których normalnie przebywają ludzie. Zakres 

temperaturowy działania systemu wynosi od 0oC do +50oC. 
 

Podstawowe zastosowania instalacji gaśniczych FM-200 to: 

• pomieszczenia komputerowe (serwerownie); 

• laboratoria; 

• archiwa; 

• rozdzielnie elektryczne; 

• magazyny cieczy łatwopalnych; 

magazyny zbiorów taśm i innych nośników danych. 
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Na system gaśniczy FM-200 składają się następujące elementy: 

• Zbiorniki na środek gaśniczy (wraz z wymaganą ilością środka gaśniczego), 

• Zawory butlowe (wyzwalane elektrycznie, pneumatycznie oraz ręcznie), 

• Rurociągi gaśnicze wraz z dyszami, umieszczone w pomieszczeniu chronionym, 

• Centrala sterowania gaszeniem (CSG) wraz z osprzętem. 
 

Zbiorniki  
 

Zbiorniki na FM-200 produkowane są w różnych wielkościach i mogą zawierać od 4 do 204 kg środka gaśniczego 

w zależności od pojemności zbiornika. Najczęściej w systemach gaśniczych wykorzystuje się kilka zbiorników, które 

montuje się w pomieszczeniach chronionych. Jako gaz roboczy, transportujący FM-200 ze zbiorników do chronionego 

pomieszczenia stosowany jest gaz obojętny: azot, którym dopręża się butle FM-200 do ciśnienia 25 bar. 
 

Zawory but lowe 
 

W urządzeniach gaśniczych FM-200 stosuje się specjalne zawory butlowe, uwzględniające szczególne wymagania 

środka gaśniczego FM-200 m.in. określony czas wypływu - od 6 do 10 sekund. Zawór jest uruchamiany za pomocą 

wyzwalacza elektrycznego, ręcznego lub pneumatycznego. Zadziałanie wyzwalacza powoduje wciśnięcie rdzenia zaworu 

i uwolnienie ciśnienia nad tłokiem różnicowo-ciśnieniowym, co z kolei pozwala na pełne otwarcie zaworu spowodowane 

przez ciśnienie w zbiorniku. Standardowo zawór wyposażony jest w manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku. 

Zawór wyposażony jest w płytkę bezpieczeństwa, zaprojektowaną na przerwanie przy ciśnieniu około 53,4 bar. 

Dodatkowo na zaworze montowany jest kontrolny przełącznik ciśnieniowy, który zapewnia sygnał w przypadku spadku 

ciśnienia w zbiorniku poniżej 20 bar. 
 

Dysze gaśnicze 
 

W systemach gaśniczych FM-200 stosuje się dysze, które zapewniają odpowiednią intensywność podawania 

środka gaśniczego. Dysze dobierane są indywidualnie dla każdego chronionego pomieszczenia, w zależności od ilości 

środka gaśniczego i wymaganej intensywności jego podawania. Charakterystykę dysz gaśniczych ustala się za pomocą 

komputerowego programu obliczeniowego typu: TYCO (TSP) FM-200 FLOW CALCULATION TEPG 3.12, stworzonego 

specjalnie dla systemów FM-200, 25 bar. 

Maksymalny promień działania jednej dyszy wynosi ok. 8,7 m. Dysze rozmieszcza się równomiernie na stropie w 

strefach gaszonych o ile wysokość pomieszczenia chronionego nie przekracza 4,87 m. Dla pomieszczeń wyższych dysze 

umieszcza się na dwóch poziomach. W niniejszym projekcie zastosowano jedną dyszę gaśniczą chroniącą przestrzeń 

pomieszczenia jak i podłogę techniczną, przy czym należy pamiętać o wykonaniu perforacji w podłodze technicznej ze 

względu na jej małą objętość w stosunku do objętości pomieszczenia. 
 

Centrala  sterująca gaszeniem (CSG) 
 

Centrala sterująca gaszeniem pozwala na automatyczną współpracę w zakresie wykrywania oraz sygnalizowania 

pożaru oraz sterowania i kontroli urządzenia gaśniczego. Ponadto dzięki niej kontrolowany jest (na przerwę i zwarcie) stan 

obwodów elektrycznych (przyciski, sygnalizatory), obwodów wyzwalania elektrycznego gazu oraz możliwe jest 

przeprowadzenie testów systemu. 

Do centrali podłączone są przyciski: ręcznego uruchamiania (START GASZENIA -kolor żółty) oraz wstrzymania 

gaszenia (STOP GASZENIA - kolor niebieski). 
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Centrala umożliwia także sterowanie innymi urządzeniami (np. przepustnicami odciążającymi) oraz przekazanie 

sygnałów o zaistniałych zdarzeniach (pożar, gaszenie, uszkodzenie) do nadrzędnego (budynkowego) systemu 

sygnalizacji pożarowej. 

 

6.1. Założenia ogólne 

Wyznaczone do ochrony pomieszczenia serwerowni i UPS zostaną zabezpieczone instalacją jednostrefową. 

Parametry chronionych pomieszczeń są zestawione w tabeli 1. Ochroną gaśniczą objęta zostaje cała przestrzeń 

pomieszczenia serwerowni i UPS. Instalację zaprojektowano dla stężenia 8.5 %, wykorzystując do tego butlę 147l 

FM-200 z 124.5kg środka. 
Tabela 1 Parametry pomieszczeń chronionych 

Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa 

pomieszczeniapomieszczeniapomieszczeniapomieszczenia    Powierzchnia [mPowierzchnia [mPowierzchnia [mPowierzchnia [m2222]]]]    
WysokoWysokoWysokoWysokość    [m] [m] [m] [m] 

pomieszczeniapomieszczeniapomieszczeniapomieszczenia    
Kubatura [mKubatura [mKubatura [mKubatura [m3333]]]]    Liczba butliLiczba butliLiczba butliLiczba butli    

RodzRodzRodzRodz    

aj butliaj butliaj butliaj butli    

[l][l][l][l]    

IloIloIloIlość    środka [kg]rodka [kg]rodka [kg]rodka [kg]    

Serwerownia 48.75 2.92 142.34 
1 147 124.5 

UPS 10.7 2.92 31.26 

Założono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru w pomieszczeniu serwerowni, będą zwarcia 

w urządzeniach elektrycznych lub nadmierne obciążenia prądowe obwodów i przyłączy zasilających. Zagrożenie 

pożarowe jest zatem związane głownie z występowaniem następujących materiałów palnych: 

• Przewody i elementy okablowania; 

• Obudowy komputerów i płyty główne; 

• Tworzywa sztuczne takie jak: PE, ABS, PMMA. 

Butla ze środkiem gaśniczym oraz CSG będzie znajdować się w pomieszczeniu chronionym - UPS. 

W przypadku wykrycia pożaru w pomieszczeniu serwerowni z CSG zostanie wysłany sygnał do wyzwalacza 

elektromagnetycznego znajdującego się na butli. 

Sygnał o pożarze będzie przychodził do CSG z czujek dymu zainstalowanych w pomieszczeniu lub z przycisku 

START GASZENIA zainstalowanego przy wejściu do pomieszczenia serwerowni. 

Podanie sygnału z CSG do otwarcia butli z gazem nastąpi po zadziałaniu co najmniej dwóch czujek w chronionym 

obszarze (zasada koincydencji) lub po naciśnięciu przycisku START GASZENIA. Podanie takiego sygnału spowoduje 

uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej i akustycznej, sygnalizującej konieczność ewakuacji. Po czasie zwłoki 

(30 s) nastąpi automatyczne wyzwolenie gazu z butli do strefy chronionej. 

Wstrzymanie procedury gaśniczej będzie możliwe poprzez naciśnięcie przycisku STOP GASZENIA 

umieszczonego przy każdym wyjściu z pomieszczenia. Wstrzymanie procedury gaszenia możliwe jest wyłącznie wtedy, 

gdy przycisk STOP GASZENIA zostanie wciśnięty w czasie zwłoki (30s), który jest przewidziany na ewakuację. Czas 

zwłoki jest czasem od momentu wystąpienia alarmu II stopnia (pożar z dwóch czujek lub wciśnięcie przycisku START 

GASZENIA) do momentu podania sygnału na wyzwalacz elektromagnetyczny na zaworze butli sterującej. 

Nadzór ciśnienia w butli odbywa się poprzez manometr i łącznik nadzoru ciśnienia przekazujący informację o 

ubytku gazu do CSG. Potwierdzenie gaszenia (wypływu gazu) odbywa się poprzez łącznik ciśnieniowy, który przekazuje 

informację o wyzwoleniu środka gaśniczego do CSG. 
Poza sterowaniem stałym urządzeniem gaśniczym, CSG będzie realizowała następujące funkcje: 

• Sterowanie sygnalizatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

• Sterowanie klapami odciążającymi, 

• Przekazanie sygnałów (alarm 1 stopnia, alarm 2 stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie gazu) do nadrzędnego 

SSP. 
 

Szczegółowy algorytm sterowania został opisany w punkcie 8.2. 
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6.2.  Środki bezpiecze ństwa 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personelu, który może znajdować się w strefie 

gaśniczej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, należy zapewnić: 

• Urządzenie zwłoki czasowej. Czas opóźnienia wyładowania środka gaśniczego powinien uwzględniać 
bezpieczną ewakuację personelu z chronionej strefy oraz czas potrzebny na przygotowanie pomieszczenia 

do wyładowania środka gaśniczego (wysterowanie urządzeń dodatkowych - np. klap odcinających na 

kanałach wentylacji bytowej). Dla rozpatrywanego pomieszczenia przyjęto czas równy 30 s, 

• Drogi ewakuacyjne ze strefy gaśniczej powinny być właściwie oznakowane i oświetlone oraz wolne od 

przeszkód utrudniających poruszanie się, 

• Drzwi otwierane na zewnątrz chronionego pomieszczenia, wyposażone w urządzenia utrzymujące je w 

pozycji zamkniętej. Należy zapewnić możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz nawet gdy są 

zablokowane od zewnątrz, 

• Ciągły alarm akustyczny i optyczny wewnątrz pomieszczenia oraz ciągły alarm optyczny na zewnątrz 

pomieszczenia. Urządzenia alarmowe należy umieszczać przy każdym wejściu do pomieszczenia, 

• Odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz instrukcje postępowania, 

• Alarm poprzedzający wyładowanie środka gaśniczego. Sygnał tego alarmu powinien różnić się od 

pozostałych alarmów i trwać co najmniej tak długo jak czas opóźnienia wyładowania, 

• Środki umożliwiające przewietrzenie pomieszczenia po wyładowaniu środka gaśniczego. 

Uwaga! Należy zadbać o to, aby całkowicie usunąć niebezpieczną atmosferę, a nie tylko rozproszyć ją do 

przyległych przestrzeni, 

• Instrukcje i szkolenia personelu, który może przebywać w strefie gaśniczej lub w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie, 

• Takie rozmieszczenie systemu, aby możliwe było bezpieczne wykonywanie normalnych czynności przez 

personel, 

• Uziemienie elektrycznych i mechanicznych elementów systemu (bateria butli, rurociąg gaśniczy). 
 

Jako dodatkowe do powyższych zaleca się również: 

• Stosowanie aparatów powietrznych, 

• Aby personel nie wchodził do pomieszczenia chronionego po wyładowaniu gazu, aż do momentu kiedy 

atmosfera wewnątrz pomieszczenia nie będzie bezpieczna. 

Uwaga! 

Przestrzeganie powyższych wymagań nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przestrzeganie innych 

ustawowych wymogów bezpieczeństwa (np. BHP). 

 

6.3.  Warunki stosowalno ści systemu 
 

Zakres temperaturowy działania komponentów systemu wynosi od 0 do +50oC. Do obliczeń hydraulicznych dla 

przedmiotowej instalacji gaśniczej przyjęto temperatury w zakresie: 

• Minimum: +19oC, 

• Maximum: +30 oC. 

•  
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6.4.  Obliczenia projektowe i lo ści FM-200 
 

Obliczenie instalacji gaśniczej FM-200® polega na określeniu niezbędnej ilości środka gaśniczego, średnic 

rurociągów i wielkości dysz. 

Ilość środka gaśniczego została obliczona na podstawie wzoru (1). Jako minimalne stężenie projektowe przyjęto 

8,5% (zagrożenie - klasa A zwiększonego ryzyka). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15004-1:2008 w ciągu maks. 

10 sekund do pomieszczenia należy wyładować taką ilość gazu, aby uzyskać 95% stężenia projektowego. 

 

 
 

Gdzie:  

• V - kubatura strefy gaśniczej [m3]; 

• S - objętość właściwa gazu [m3/kg]; 

• C - stężenie projektowe [%]. 

Obliczenia   hydrauliczne   instalacji   zostały   wykonane   na oprogramowaniu obliczeniowym TYCO TSP FM-200 

FLOW CALCULATION TEPG 3.12. Uwaga! 

Każda zmiana kubatury pomieszczenia serwerowni, która nie była uwzględniona w pierwotnych obliczeniach 

hydraulicznych będzie miała wpływ na uzyskane stężenie projektowe. W przypadku zmiany kubatury należy 

przeliczyć system w celu zapewnienia, że minimalne stężenie projektowe zostanie osiągnięte. 

 



 

 
PIT "OPTRONIK" Lublin 

7. Wymagania stawiane pomieszczeniom 
chronionym 

Str. 10 

 

Pomieszczenie chronione będzie stanowić wydzieloną strefę gaśniczą. Należy zapewnić szczelność pomieszczenia 

pozwalającą utrzymać 85% stężenia projektowego przez co najmniej 10 minut. W tym celu na kanałach wentylacyjnych w 

miejscu przejścia przez przegrody strefy gaśniczej należy zainstalować klapy ppoż. 

Przyjęte maksymalne nadciśnienie dla chronionych pomieszczeń w trakcie wyładowywania gazu nie będzie 

przekraczać 200 Pa, a czas wyładowania wyniesie 9.1s. Wartość ta jest bezpieczna dla większości elementów i 

przegród budowlanych. Odciążenie pomieszczenia będzie realizowane poprzez otwory w ścianie, w której zamontowana 

zostaną odpowiednio dobrane klapy odciążające. 

Powierzchnia czynna każdego otworu odciążającego powinna wynosić co najmniej 0.159m2. Proponuje się 

klapy o wymiarach rzeczywistych BxH 650x350 lub 550x400. 
 

Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny być zamknięte w trakcie wyzwalania gazu. Można to osiągnąć 
poprzez zainstalowanie samozamykaczy. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Należy zapewnić 

możliwość otwarcia drzwi od środka pomieszczenia nawet, gdy zostały zamknięte (na klucz) od zewnątrz. Przejścia 

instalacyjne na granicy strefy chronionej gazem należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami ochrony ppoż. w zakresie 

odporności ogniowej. 
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8.1  Opis i struktura systemu detekcji  po żaru i sterowania gaszeniem 
FAST 2000 ®  

Centrala wykrywania pożaru i sterowania samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi FAST2000® Compact/2 to 

zespół o strukturze częściowo modułowej. Jest stosowana do wykrywania pożarów i/lub do uruchamiania automatycznych 

systemów gaśniczych. 

System spełnia wymagania EN 54-2 i EN 54-4, jako centrala wykrywania pożaru z wejściami i wyjściami, do 

których można przyłączyć elektryczne urządzenia sterujące dla systemów gaśniczych. Jako urządzenie sterowania 

elektrycznego do systemów gaśniczych spełnia wymagania wprowadzone przez EN 12094-1. Centrala FAST2000® 

Compact/2 może być używana jako system wykrywania pożaru, jako urządzenie sterowania i opóźniania dla systemów 

gaśniczych oraz jako urządzenie kombinowane, zawierające funkcje detekcyjne oraz funkcje sterowania gaszeniem. 

 

8.1.1   Struktura mechaniczna 
 

Centrala wykrywania pożarów FAST2000® Compact/2 posiada strukturę częściowo modułową. Poszczególne zespoły 

są umieszczone w stalowej obudowie. Na tylnej ścianie obudowy zamontowana jest płyta główna (GP-32/2), posiadająca 

pięć gniazd do włączenia kart procesorowych. Górna szyna w górnej części obudowy służy do instalowania dodatkowych 

(opcjonalnych) płytek terminali. Do połączenia zespołów spoza płyty głównej służą kable wstążkowe. 

Zespół wyświetlacza z samym wyświetlaczem i klawiatura, jest zainstalowany na drzwiach centrali wykrywania pożaru. 

Zespół zasilacza i akumulatory zasilania rezerwowego (2 x 12V/24Ah) znajdują się w tej samej obudowie; oba są 

przyłączone do tej samej płyty głównej. Wejścia kablowe przewidziano od spodu za akumulatorami. 

 

8.1.2 Zasi lacz 

System sterowania gaszeniem jest zasilany z sieci zasilającej poprzez zasilacz sieciowy. Drugi zespół zasilający 

tworzą akumulatory zasilania awaryjnego. Oba źródła zasilające są włączone do płyty głównej, zawierającej obwody 

monitorujące zasilania sieciowego i akumulatorowego. Jeśli jedno z tych zasileń ulegnie awarii, te obwody zapewniają 

natychmiastowe przełączenie (tj. bezprzerwowe) na drugi jego rodzaj, a centrala wyświetla sygnał usterki. 

 

8.2 Algorytm sterowania urz ądzeniem ga śniczym 

Instalacja gaśnicza FM-200® uruchamiana jest przez sygnał z centrali sterowania gaszeniem typu FAST2000® 

Compact/2. 

Uruchomienie instalacji gaśniczej może nastąpić: 

• automatycznie - po wykryciu pożaru przez co najmniej dwie czujki nadzorujące daną przestrzeń (przestrzeń 

pomieszczenia lub przestrzeń pod pomostem technicznym), 

• ręcznie - po naciśnięciu przycisku „START" umieszczonego przy drzwiach wejściowych do serwerowni. 
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8.2.1  Algorytm przy uruchomieniu automatycznym 

1. Wykrycie dymu przez 1 (dowolną) czujkę spowoduje: 

a. Załączenie sygnalizatora optycznego i akustycznego w panelu CSG; 

b. Wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu CSG; 

c. Załączenie alarmu 1 stopnia; 

d. Włączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego w serwerowni - sygnał przerywany; 

e. Wygenerowanie sygnału - alarm 1 stopnia - do nadrzędnego (budynkowego) 

SSP; 

2. Wykrycie dymu przez 2 czujkę działającą w koincydencji spowoduje: 

a. Wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu CSG; 

b. Załączenie alarmu 2 stopnia; 

c. Włączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego zainstalowanego przed wejściem do serwerowni, 

zmiana sygnału przerywanego na ciągły wewnątrz serwerowni); 

d. Wygenerowanie sygnału - alarm 2 stopnia - do nadrzędnego (budynkowego) SSP. SSP przesyła 

informację za pośrednictwem UTA do PSP; 

e. Wygenerowanie sygnału do sterownika wentylacji. Sterownik wyłączy wentylatory wentylacji nawiewno - 

wywiewnej oraz spowoduje zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach 

wentylacyjnych (doszczelnienie pomieszczenia serwerowni); 

f. Zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwłoki (30 sekund) do wyzwolenia gazu; 

Uwaga!  

W czas ie odl iczania czasu zwłok i  moż l iwe jes t  wstrzymanie procedury gaszenia poprzez  

wciśnięc ie przyc isku STOP GASZENIA.  Po zwoln ieniu  przyc isku  nastąpi  odl iczan ie 

czasu zwłok i  od począ tku.  Dz ia łanie p rzyc isku wymaga c iągłe j  s i ły  podtrzymującej .  

g. Wygenerowanie sygnału do otwarcia układu odciążającego nadciśnienie. Przepustnice odciążające 

powinny być otwarte podczas wyzwalania gazu zapewniając minimalną wymaganą powierzchnię 

(czynną) odciążającą; 
 

3. Po upływie czasu zwłoki - 30 sekund od Alarmu 2 stopnia: 

a. Uruchomienie wyzwalacza elektromagnetycznego i wyzwolenie gazu do serwerowni; 

4. Po zakończeniu wyzwolenia gazu - ok. 15 sekund od uruchomienia wyzwalacza elektromagnetycznego: 

a. Wysterowanie przekaźników w CSG, za pomocą których będzie realizowane zamknięcie przepustnic 

odciążających; 

5. Po zakończeniu akcji gaszenia (ok. 10 minut po wyzwoleniu gazu): 

a. Skontrolować pomieszczenie serwerowni. W przypadku ugaszenia pożaru przewietrzyć pomieszczenie i 

zresetować CSG. 
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8.2.2  Algorytm przy uruchomieniu r ęcznym 

 
 

1. Włączenie przycisku START GASZENIA spowoduje: 

a. Załączenie sygnalizatora optycznego i akustycznego w panelu CSG; 

b. Wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu CSG; 

c. Załączenie alarmu 2 stopnia; 

d. Włączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego w serwerowni - sygnał ciągły; 

e. Włączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego zainstalowanego przed wejściem do serwerowni; 

f. Wygenerowanie sygnału - alarm 2 stopnia - do nadrzędnego (budynkowego) SSP. SSP przesyła 

informację za pośrednictwem UTA do PSP; 

g. Wygenerowanie sygnału do sterownika wentylacji. Sterownik wyłączy wentylatory wentylacji nawiewno - 

wywiewnej oraz spowoduje zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach 

wentylacyjnych (doszczelnienie pomieszczenia serwerowni); 

h. Zainicjowanie odliczania programowalnego czasu zwłoki (30 sekund) do wyzwolenia gazu; 

Uwaga!  

W czas ie odl iczania czasu zwłok i  moż l iwe jes t  wstrzymanie procedury gaszenia poprzez  

wciśnięc ie przyc isku STOP GASZENIA.  Po zwoln ieniu  przyc isku  nastąpi  odl iczan ie 

czasu zwłok i  od począ tku.  Dz ia łanie p rzyc isku wymaga c iągłe j  s i ły  podtrzymującej .  

i. Wygenerowanie sygnału do otwarcia układu odciążającego nadciśnienie. 

Przepustnice odciążające powinny być otwarte podczas wyzwalania gazu 

zapewniając minimalną wymaganą powierzchnię (czynną) odciążającą; 

2. Po upływie czasu zwłoki - 30 sekund od Alarmu 2 stopnia: 

a. Uruchomienie wyzwalacza elektromagnetycznego i wyzwolenie gazu do serwerowni; 

3. Po zakończeniu wyzwolenia gazu - ok. 15 sekund od uruchomienia wyzwalacza elektromagnetycznego: 

a. Wysterowanie przekaźników w CSG, za pomocą których będzie realizowane zamknięcie przepustnic 

odciążających; 

4. Po zakończeniu akcji gaszenia (ok. 10 minut po wyzwoleniu gazu): 

a. Skontrolować pomieszczenie serwerowni. W przypadku ugaszenia pożaru przewietrzyć pomieszczenie i 

zresetować CSG. 

 

8.2.3  Przewietrzanie serwerowni 
 

Po zakończeniu akcji gaśniczej należy przewietrzyć pomieszczenie serwerowni. 
 

Uwaga!  

Decyzję  o zakończeniu akcj i  gaśniczej  podejmuje KDR lub kompetentna osoba 

odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe w budynku.  
 

Po zakończeniu przewietrzania tzn. po usunięciu niebezpiecznej atmosfery z serwerowni należy zresetować CSG. 
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8.3. Monitoring urz ądzenia ga śniczego 

 

Centrala sterowania gaszeniem FAST2000® Compact/2 monitoruje stan urządzenia gaśniczego i sygnalizuje: 

• Spadek ciśnienia gazu w butlach, 

• Zwarcie lub przerwę w każdym obwodzie detekcyjnym lub sterującym, 

• Wyzwolenie gazu. 

Centrala sterowania gaszeniem FAST2000® Compact/2 przekazuje do nadrzędnej centrali systemu sygnalizacji 

pożarowej (SSP) cztery sygnały (interpretacja sygnałów zgodnie ze scenariuszem pożarowym): 

• Alarm 1 stopnia, 

• Alarm 2 stopnia, 

• Wyładowanie środka gaśniczego, 

• Uszkodzenie   (wszelkie   nieprawidłowości   są   przekazywane   do systemu nadrzędnego jako sygnał – 

zbiorczy). 
 

W przypadku wyzwolenia instalacji z przycisku START GASZENIA: alarm 2 stopnia. 

8.4.  Czujki Systemu Detekcji i  Sterowania Gaszenie m FAST2000® 

Compact/2 
 

Do ochrony pomieszczenia serwerowni przewidziano czujki optyczne dymu. Czujki rozmieszczono równomiernie 

zarówno na stropie w pomieszczeniu serwerowni jaki i w przestrzeni pod pomostem technicznym. Powierzchnia 

dozorowana przez pojedynczą czujkę nie przekracza 30m2. 

8.5.  Przycisk START GASZENIA 
 

Instalacja gaśnicza FM-200® może zostać uruchomiona ręcznie za pomocą przycisku START GASZENIA 

umieszczonego przy każdym wejściu do pomieszczenia chronionego. W celu uruchomienia instalacji przyciskiem START 

GASZENIA należy wykonać dwie czynności: 

• Uderzyć w szybkę przycisku (powinna odskoczyć), a następnie, 

• Wcisnąć przycisk i przytrzymać przez ok. 2 – 3 sekundy. 

Poprawność działania przycisku START GASZENIA jest monitorowana i sygnalizowana przez centralę FAST 

2000® Compact/2. 

8.6. 8.6. 8.6. 8.6.     Przycisk STOP GASZENIAPrzycisk STOP GASZENIAPrzycisk STOP GASZENIAPrzycisk STOP GASZENIA    

 

Przycisk STOP GASZENIA umieszczony jest wewnątrz pomieszczenia chronionego i służy do wstrzymania procedury 

gaszenia w czasie odliczania opóźnienia. Wstrzymanie procedury odliczania czasu opóźnienia ma miejsce tylko wtedy, 

gdy przycisk STOP GASZENIA jest wciśnięty i przytrzymywany (przycisk wymaga ciągłej siły podtrzymującej go w pozycji 

włączonej). Zwolnienie przycisku powoduje odliczanie czasu opóźnienia od początku. 

Poprawność działania przycisku STOP GASZENIA jest monitorowana i sygnalizowana przez centralę FAST 2000
®
 

Compact/2. 
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8.7  Sygnalizatory optyczno-akustyczne 

8.7.1.  Wewn ę trzne 
 

Wewnątrz pomieszczeń serwerowni i UPS zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7, które są 

uruchamiane przez sygnał z centrali sterowania gaszeniem przy alarmie I stopnia - sygnał przerywany, przy alarmie II 

stopnia - sygnał ciągły. Zadaniem tych sygnalizatorów jest ostrzeżenie o rozpoczętej procedurze gaśniczej. Sygnalizatory 

załączone są przez cały czas trwania procedury gaśniczej. 

Dodatkowo bezpośrednio nad drzwiami do pomieszczenia chronionego serwerowni i UPS zaprojektowano 

sygnalizatory informacyjny optyczne z podświetlanym komunikatem: 
 

UWAGA! 

AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 

8.7.2.  Zewn ę trzne 
 

Bezpośrednio nad drzwiami do pomieszczenia serwerowni zaprojektowano sygnalizatory informacyjne optyczno-

akustyczne z podświetlanym komunikatem: 
 

UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ 
 

Sygnalizatory uruchamiane są przez sygnał z centrali sterowania gaszeniem przy alarmie II stopnia. Poprawność 

działania sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych jest monitorowana i sygnalizowana przez centralę FAST2000® 

Compact/2. 
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9.1.  Instalacje rurowe 
 

Instalację gaśniczą należy wykonać z rur ocynkowanych ze szwem wg DIN 2458, łączonych za pomocą kształtek 

stalowych ocynkowanych zgodnych z EN 10242 z użyciem teflonu. Dysze instalacji FM-200® należy zamontować według 

obliczeń załączonych do projektu wykonawczego. System orurowania powinien być wykonany w sposób 

pewnyzabezpieczony przed dopuszczalną siłą uderzenia środka gaśniczego i wydłużeniem / skróceniem termicznym, oraz 

nie powinien być narażony mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozję lub inne uszkodzenia. Odległości między 

uchwytami zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na rysunkach wykonawczych. Należy wykonać uziemienie rurociągów 

instalacji gaśniczej. 
 

9.2. Instalacja sterowania 
 

Instalację wnętrzową należy wykonać przy zastosowaniu następujących materiałów: 

• YnTKSYekw. 1x2x1mm (pętle dozorowe, linie monitorujące), 

• HDGs 2x1.5mm2 (obwody sterujące sygnalizatorów, wyzwalacz elektromagnetyczny, przyciski START i 

STOP oraz linie sygnałowe), 

• HDGs 2x1.5mm2 - obwody sterujące klap odciążających. 
 

Sposób prowadzenia instalacji: 

• okablowanie wykonać przy użyciu kabli wyszczególnionych na rysunkach, 

• kable prowadzić przy użyciu następujących materiałów: 

o  kable do urządzeń doprowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych, 

o  kable obwodów wymagających podtrzymania funkcji (zasilanie centrali i sterowania) prowadzić trasami 

kablowymi o odporności ogniowej bądź montować bezpośredni do stropu kołkami i obejmami metalowymi. 

Połączeń takich obwodów dokonywać w metalowych puszkach, 

• montaż i podłączanie urządzeń należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym, dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi (DTR) urządzeń oraz obowiązującymi przepisami, 

• kable i urządzenia opisać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, 

• przewody ekranowane uziemić w jednym punkcie, 

• przestrzegać właściwej polaryzacji urządzeń, 

• przejścia przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami ppoż. 
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10.1.   Bran ża elektryczna i SSP 

• Odebrać sygnały z CSG (alarm 1 stopnia, alarm 2 stopnia, uszkodzenie, wyzwolenie środka gaśniczego); 

• Wykonać zasilanie CSG z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z wydzielonego pola rozdzielni NN napięciem 

230AC, 50Hz. Zasilanie wykonać kablem 3 żyłowym (jedna żyła ochronna) o przekroju2,5mm1 o klasie odporności na 

działanie ognia PH90. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym bezpośredniego działania oraz 

wyłącznikiem nadmiarowo prądowym o charakterystyce B6. 

• Po zakończeniu prac wykonać pomiary rezystancji izolacji, a także sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły (w zakresie branży elektrycznej). 

 

10.2.  Bran ża budowlana 

• Pomieszczenie chronione należy uszczelnić, aby możliwe było utrzymanie stężenia środka gaśniczego na 

poziomie powyżej 85% stężenia projektowego przez minimum 10 minut; 

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez granicę pomieszczenia chronionego uszczelnić i zabezpieczyć 

zgodnie z zasadami ochrony ppoż. W zakresie odporności ogniowej. 

• Drzwi w pomieszczeniu chronionym powinny być normalnie zamknięte. Należy je wyposażyć w 

samozamykacz; 

• Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny otwierać się na zewnątrz;. 

• Należy zapewnić środki umożliwiające otwarcie drzwi od wewnątrz nawet jeśli zostały zamknięte od zewnątrz; 

• Zaleca się zastosowanie drzwi o klasie odporności ogniowej EI30. 

 
 

10.3.  Bran ża wentylacyjna i kl imatyzacyjna 
 

Po otrzymaniu sygnału z CSG wysterować wyłączenie centrali wentylacyjnej oraz zamknięcie przeciwpożarowych 

klap odcinających na kanałach wentylacyjnych w celu doszczelnienia pomieszczenia (Jeżeli występują). 

                                                 
1Prace powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, a wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej 

dokumentacji muszą być uzgadniane z autorami projektu. 
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Prace instalacyjne oraz inne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla wszystkich branż oraz z 
zasadami panującymi na placu budowy. 
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1. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno-montażowych) systemu należy zapewnić: 
 

• nadzór autorski, 

• nadzór inwestorski, 
 

2. Prace powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, a wszelkie zmiany 
w stosunku do niniejszej dokumentacji muszą być uzgadniane z autorami projektu. 
 

3. Wykonawca podczas/po realizacji instalacji wykona: 
 

• próbę ciśnienia pneumatycznego 3 bar przez min. 10 minut; dopuszczalny spadek ciśnienia po 10 min. - 
20% ciśnienia próbnego; 

• przedmuchanie instalacji z próbą drożności każdej z dysz - dysze zaopatrzone w zatyczki z tworzywa 
sztucznego (woreczki); po podaniu ciśnienia wszystkie woreczki muszą zostać zerwane; 

• sprawdzenie poprawności instalacji elementów mechanicznych; 

• sprawdzenie napełnienia butli (odpowiednie ciśnienia); 

• pomiary rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył; 

• badania funkcjonalne systemu. Sprawdzenie czy wszystkie urządzenia działają zgodnie z algorytmem 
sterowania opisanym w punkcie 8.2 niniejszego opracowania; 

• test szczelności pomieszczenia chronionego (metoda door fan test); 

• szkolenie użytkowników. 
 

4. Odbiór instalacji gaśniczej powinien być wykonany z uwzględnieniem pozytywnych wyników protokołów: 
 

• przeprowadzenia prac w instalacji; 

• sprawdzenia poprawności instalacji elementów mechanicznych; 

• sprawdzenia napełnienia butli; 

• pomiarów rezystancji izolacji kabla i ciągłości żył; 

• z badań funkcjonalnych; 

• wykonania testu szczelności; 

• szkolenia użytkownika instalacji; 

• przekazania i odbioru. 
 
Instalację należy oznakować znakiem budowlanym „B”. 
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W celu zapewnienia, że urządzenie gaśnicze będzie w gotowości do pracy, użytkownik powinien wykonywać regularne 
kontrole. Kontrole powinny być wykonywane przez osoby specjalnie wyznaczone do wykonywania tej pracy, 
poinstruowane w zakresie swoich obowiązków, mające dużą wiedzę o urządzeniu gaśniczym na gazy obojętne. 
 
Kontrole codzienne 
 

• Wizualnie sprawdzić wszystkie wskaźniki/urządzenia pomiarowe w urządzeniu gaśniczym. 
 
Kontrole tygodniowe 
 

• Wizualnie sprawdzić czy wszystkie elementy systemu (czujki, wyzwalacz, przyciski, itp.) są na właściwym 
miejscu oraz nie są uszkodzone; 

• Sprawdzić zapas gazu obojętnego; jeżeli nastąpił spadek ciśnienia większy niż 10%, to butle powinny zostać 
wymienione lub ponownie napełnione; 

• Wizualnie sprawdzić czy nie nastąpiły istotne zmiany w przestrzeni chronionej, które mogą wpłynąć na 
skuteczność działania instalacji gaśniczej: 

o czy nie ma niedozwolonych otworów; 
o czy nie uszkodzono mechanizmów samozamykających w otworach; 
o czy znaki ostrzegawcze znajdują się po obu stronach drzwi; 

• Wizualnie sprawdzić czy nie ma uszkodzeń rurociągu; 

• Wizualnie sprawdzić pozycje urządzeń blokujących i armatury przełączającej; 

• Sprawdzić obecność zasilania podstawowego i rezerwowego (wskaźniki na centrali). 
 
Kontrole miesięczne 
 

• Wizualnie sprawdzić czy urządzenia alarmujące oraz urządzenia realizujące funkcje dodatkowe znajdują się we 
właściwym miejscu oraz nie są uszkodzone; 

• Sprawdzić czy personel, który może znajdować się w strefie chronionej został właściwie przeszkolony. 

•  
Uwaga! 
Wszystkie usterki, należy odnotować w "Książce Kontroli" i bezzwłocznie zgłosić do 
serwisu. 
 
SERWIS 
 

Po przekazaniu instalacji gaśniczej do eksploatacji należy zlecić jej konserwację firmie posiadającej autoryzację 
producenta systemu gaśniczego. Poddawana wymaganym regularnym przeglądom serwisowym, a więc w pełni sprawna 
instalacja zapewnia realizację wszystkich warunków prawidłowego zadziałania. 

 
Zaleca się wykonywanie przeglądów serwisowych raz na pół roku. Podczas takiego przeglądu firma serwisująca 
powinna sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów instalacji gaśniczej oraz wykonać próby 
funkcjonalne urządzeń wchodzących w skład systemu. System powinien działać zgodnie z algorytmem 
sterowania opisanym w punkcie 8.2 niniejszego opracowania. 
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1. SUG FM-200 Rzut 
2. SUG FM-200 Konfiguracja centrali FAST2000 
3. SUG FM-200 Aksonometria 
4. SUG FM-200 System wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem FAST2000 
5. SUG FM-200 Szczegóły montażowe 
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