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Stosowanie elementów łączeniowych 
o odporności ogniowej kluczem 
do zapewnienia ciągłości instalacji 
w warunkach pożaru

Jednym z podstawowych wymogów stawia-
nych instalacjom ppoż. jest zachowanie ciągło-
ści linii w warunkach pożaru, oczywiście przez 
określony czas. Jak wiadomo w celu spełnienia 
wymagań należy stosować elementy łączeniowe 
o odporności ogniowej. Firma W2, jako jeden 
z nielicznych producentów osprzętu branży ppoż., 
posiada w swojej ofercie puszki łączeniowe do in-
stalacji ppoż. o odporności ogniowej E90 stwa-
rzające możliwości:
◼  zabezpieczania linii sygnałowej/zasilającej, do 

której podłączane są sygnalizatory, głośniki 
DSO itp.

◼  ognioodpornego łączenia przewodów,
◼  rozgałęziania przewodów instalacji SAP.

Klasyczna sygnalizacja akustyczna
Jednym z podstawowych wyrobów firmy W2 

służących do zapewnienia sygnalizacji akustycz-
nej są sygnalizatory serii SA-K, przeznaczone do 
zastosowań wewnątrz budynków. W skład serii 
SA-K wchodzą: sygnalizator akustyczny (SA-K5) 
oraz sygnalizatory akustyczne z członem optycz-
nym (SA-K6, SA-K7). Przy stosunkowo niskim 
prądzie alarmowania (<65 mA) generują 
sygnał dźwiękowy modulowany o natężeniu 
>100 dB [1]. Dzięki zastosowaniu sygnału mo-
dulowanego możliwe jest odróżnienie sygnału 

alarmu pożarowego od sygnałów technicznych 
maszyn (np. wózków widłowych). 

Czy sygnalizacja akustyczna 
jest na pewno wystarczająca?

W przypadku obiektów, w których występują 
liczne sygnały akustyczne o natężeniu zbliżonym 
do natężenia dźwięku emitowanego przez sygna-
lizator (np. dźwięk maszyn, wózków widłowych, 
wież sygnalizacyjnych itp.) wykonanie skutecznej 
sygnalizacji ppoż. jest zadaniem trudnym, wyma-
gającym dokładnego zapoznania się ze specyfiką 
obiektu. Kluczowym zagadnieniem jest zapew-
nienie odpowiedniego rozpoznawania sygnału 
akustycznego na tle dźwięków roboczych maszyn. 

W tego typu obiektach nie powinno się stosować 
sygnałów pożarowych o charakterze impulsowo-
tonowym, przypominających brzmieniem sygnały 
techniczne maszyn. 

Skutecznym rozwiązaniem problemu jest sto-
sowanie sygnalizatorów o sygnale alarmowym 
ciągłym modulowanym [2] lub sygnalizatorów 
z komunikatem słownym [3], zapewnia to znacz-
ne zwiększenie skuteczności alarmowania oraz 
praktycznie 100% rozpoznawalność sygnału 
alarmu pożarowego [4]. Zastosowanie sygna-
lizatorów serii SG firmy W2 umożliwia odtwa-
rzanie do czterech komunikatów alarmowych. 
W odróżnieniu od innych sygnalizatorów do-
stępnych na rynku, sygnalizatory serii SG posia-
dają łatwy sposób wyboru komunikatu (poprzez 
podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie 
wyprowadzenia), umożliwia to zamianę prak-
tycznie dowolnego sygnalizatora akustycznego 
na sygnalizator z komunikatem słownym [5], bez 
konieczności przerabiania instalacji. Kolejną za-
letą tego rozwiązania jest możliwość dynamicz-
nej zmiany komunikatu w zależności od rozwoju 
wydarzeń. Sygnalizatory SG stwarzają również 
możliwość budowy sieci sygnalizatorów pracu-
jącej synchronicznie.

Szczegóły wyróżniające dobrą 
instalację SAP spośród innych 

W praktyce istnieją przypadki, w których na-
leży uwzględnić kilka szczegółów, których nie da 
się przewidzieć na etapie projektu. Warto jed-
nak wziąć pod uwagę kilka wskazówek, które 

Projektowanie instalacji SAP 
z wykorzystaniem produktów firmy W2
Szymon RATAJSKI  
Artykuł firmy W2 Włodzimierz Wyrzykowski
W niniejszym artykule zostanie przybliżona gama produktów firmy W2 znajdujących zastosowanie w sektorze ppoż., 
począwszy od elementów zwiększających niezawodność linii, poprzez elementy prostej sygnalizacji akustycznej, na 
urządzeniach przeznaczonych do sygnalizacji głosowej kończąc. 

Miejsce wprowadzenia przewodu 

Wej cie zabezpieczanej linii,          
  2 x 2,5 mm2

Wyj cie zabezpieczanej linii,          
2 x 2,5 mm2 (przelot)

Odej cie z zabezpieczanej linii              
2 x 2,5 mm2 

(przez bezpiecznik) 

Rys. 1. Puszka PIP-1A w wersji z bezpiecznikiem

Rys. 2. Podłączanie sygnalizatorów do linii przez puszkę PIP-1A
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w znacznym stopniu pomogą podnieść skutecz-
ność instalacji SAP. 

1.  Dołączanie sygnalizatorów do instalacji SAP
Jednym z kluczowych zagadnień przy projek-

towaniu instalacji jest zapewnienie ciągłości linii 
w przypadku pożaru lub wskutek uszkodzenia ele-
mentów podłączonych do linii (np. sygnalizatora, 
głośnika DSO, klapy oddymiającej). Najprostszym 
rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie pu-
szek o odporności ogniowej z wbudowanym bez-
piecznikiem, która w przypadku pożaru odłączy 
uszkodzone urządzenie od linii, jednocześnie za-
pewniając ciągłość linii. 

2.  Zastępowanie  sygnalizacji  akustycznej 
tonowej sygnalizacją głosową
Warto ponownie podkreślić konieczność zastę-

powania sygnalizacji akustycznej tonowej sygnaliza-
cją głosową, jest to najtańszy i najprostszy sposób 
zwiększenia rozpoznawalności sygnału alarmowe-
go. Umożliwia też rozpoznanie alarmu przez osoby 
nieprzeszkolone z zakresu BHP, np. dzieci.

3.  Wspomaganie  sygnalizacji  akustycznej 
sygnalizacja optyczną
Problem skutecznego alarmowania o zagro-

żeniu pożarowym nabiera znacznych rozmiarów 
w przypadku ochrony obiektów przemysłowych 
(duże natężenie dźwięku) lub obiektów, w których 
przebywają osoby niepełnosprawne (np. niedo-

słyszące). Dobrą praktyką jest wspomaganie pod-
stawowej sygnalizacji akustycznej dodatkową sy-
gnalizacją optyczną. W ofercie firmy W2 znajduje 
się szereg sygnalizatorów optycznych, począwszy 
od sygnalizatorów wykonanych w oparciu o diody 
LED (SO-Pd11,12), na sygnalizatorach z palni-
kami ksenonowymi (SO-Pp11) kończąc. W przy-
padku sygnalizatorów wykorzystujących palniki 
ksenonowe, generowany sygnał optyczny jest roz-
poznawalny ze znacznej odległości, co w znacz-
nym stopniu zwiększa skuteczność alarmowania.

4.  Stosowanie  wyłączników  pożarowego 
sygnału dźwiękowego
W praktyce istnieją przypadki, w których ist-

nieje potrzeba lokalnego wyłączenia sygnału 
dźwiękowego sygnalizatorów, o czym projektan-
ci instalacji SAP często zapominają. Wyobraźmy 
sobie sytuację, w której nagle wszystkie sygnali-
zatory zaczynają generować sygnał alarmu po-
żarowego. Prowadzenie skutecznej ewakuacji 
utrudnia dźwięk emitowany przez sygnalizatory. 
W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest sto-
sowanie wyłącznika pożarowego sygnału dźwię-
kowego WSD-1. Wyłącznik ten umożliwia lokalne 
wyłączenie sygnału akustycznego sygnalizatora, 
pozostawiając aktywnym sygnał optyczny [6]. 
Wyłączniki stosowane są zgodnie z zasadą jeden 
sygnalizator – jeden wyłącznik. Wyłącznik wyłącza 
dźwięk do momentu ponownego podłączenia na-
pięcia zasilania.

5.  Ochrona  osprzętu  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi
Kolejnym często pomijanym zagadnieniem jest za-

bezpieczanie sygnalizatorów, czujek pożarowych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku projek-
towania instalacji ppoż. w miejscach, w których może 
dojść do uszkodzenia mechanicznego sygnalizatorów 
(np. w obiektach sportowych, wskutek uderzenia piłką 
do gry, na korytarzach, w piwnicach itp.) warto zasto-
sować zabezpieczenia chroniące sygnalizator, czujkę 
przed uszkodzeniem mechanicznym. Dobrym rozwiąza-
niem tego problemu jest stosowanie metalowych osłon.  
W2 posiada w swojej ofercie osłony serii OZ-40 [7]. 
Osłona ta umożliwia zabezpieczenie sygnalizatorów 
produkcji W2, czujek przeciwpożarowych, jak również 
innych urządzeń o wymiarach (średnica x wysokość): 
115 x 90 mm.

Przypisy:
[1] Pomiar zgodny z PN-EN 54-3:2003.
[2] Np. generujących sygnał straży pożarnej, który wywołuje 

u ludzi skojarzenia z zagrożeniem.
[3] Sygnalizator zgodny z wymogami normy 

PN-EN 54-3:2003/A2:2007.
[4] Nie dotyczy osób z wadami słuchu.
[5] W przypadku zamiany należy uwzględnić obciążalność 

prądową źródła zasilania.
[6] Należy pamiętać o tym, aby wyłączniki umieszczać 

w wyznaczonych pomieszczeniach, niedostępnych dla 
osób nieupoważnionych.

[7] Osłona OZ-40 stanowi zabezpieczenie przed uderze-
niem mechanicznym, nie stanowi zabezpieczenia wan-
daloodpornego. ◼


