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1. WSTĘP
System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (SKRDiC) ma za zadanie zapewnić przestrzeń wolną
od dymu oraz wysokiej temperatury, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa
w trakcie ewakuacji oraz akcji ratowniczo-gaśniczej. Jednym z elementów wchodzących w skład SKRDiC
jest ręczny przycisk oddymiania (RPO), który jest niezwykle istotny w ochronie przeciwpożarowej
obiektu. W celu zapewnienia pełnej skuteczności systemu ważne jest wykorzystanie urządzeń, które
spełniają wymagania określone w dokumentach odniesienia.
Aktualna informacja w zakresie stanu prawnego i normalizacyjnego oceny zgodności wyrobów
budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej, takich jak ręczne przyciski oddymiania
ma istotne znaczenie zarówno dla projektantów, instalatorów i konserwatorów, jak również
funkcjonariuszy pionów kontrolno-rozpoznawczych PSP, organów nadzoru budowlanego, inwestorów,
deweloperów oraz zarządców nieruchomościami. Niniejsza publikacja prezentuje, jakie wymagania
powinien spełniać wyrób oraz jakie dokumenty i oznakowanie na wyrobie potwierdzają spełnienie
określonych wymagań. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwi specjalistom wybór odpowiedniego
wyrobu, który spełnia aktualne wymagania, jest bezpieczny oraz w pełni funkcjonalny.
Niniejszy standard skierowany jest do wszystkich osób, dla których zapewnienie najwyższego
możliwego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowanie zgodnie z zasadami ochrony
przeciwpożarowej nie pozostaje bez znaczenia. Standard identyfikuje wymagane dokumenty dla ręcznych
przycisków oddymiania, jak również istotne wymagania czy funkcjonalności, jakie powinny posiadać
certyfikowane i dopuszczone ręczne przyciski oddymiania.

bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI
Dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
Państwowego Instytutu Badawczego
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2 . C Z Y M J E S T R Ę C Z N Y P R Z YC I S K O D DY M I A N I A
Ręczny przycisk oddymiania (RPO) – jest elementem systemu oddymiania pożarowego budynku
wykorzystywanym do zainicjowania procesu oddymiania (poprzez przekazanie sygnału alarmowego do
centrali sterowania współpracującej z RPO) oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiającej.

Ryc. 1. Schemat systemu oddymiania
Źródło: opracowanie własne na podstawie prEN 12101-9.

Ryc. 2. Widok ręcznego przycisku odymiania
Źródło: opracowanie własne

3 . P O D S TAW Y P R AW N E
Ręczny przycisk oddymiania jest wyrobem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) i podlega obowiązkowej
certyfikacji krajowej oraz ze względu na pełnioną funkcję w ochronie przeciwpożarowej, podlega również
obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia. W związku z powyższym RPO może zostać
wprowadzony do obrotu w Polsce tylko i wyłączenie po uprzednim oznakowaniu wyrobu znakiem
budowlanym „B” oraz sporządzeniu krajowej deklaracji zgodności na podstawie:


certyfikatu zgodności (znak budowlany „B”) wydanego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz niezależnie ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2013 r., poz. 898).
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W celu wydania krajowego certyfikatu zgodności niezbędne jest uzyskanie Aprobaty Technicznej
CNBOP-PIB dla ręcznych przycisków oddymiania, zgodnie z:


Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249/2004, poz. 2497), które w rozdziale 3, § 16 stanowi „Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat
technicznych upoważnione są: […] Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie – w odniesieniu do wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia
działań ratowniczych”.

Ryc. 3. Widok znaku budowlanego „B"
Źródło: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Niezależnie od powyższego ręczny przycisk oddymiania musi zostać wprowadzony do użytkowania
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z późn. zm.) poprzez uzyskanie:


świadectwa dopuszczenia wydanego na zgodność z punktem 12.3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002),
wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz.
553),
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4. OCEN A ZGODNOŚCI
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041), producent wyrobu dokonuje oceny zgodności ręcznego przycisku oddymiania
stosując system 1, co oznacza certyfikację zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na
podstawie:


zadania producenta:


zakładowej kontroli produkcji,



uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym prowadzonych
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,



zadania akredytowanej jednostki:


wstępnego badania typu,



wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,



ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.

Tabela 1. System oceny zgodności – wprowadzenie wyrobu do obrotu
System oceny zgodności

Elementy systemu oceny zgodności
(zadania akredytowanej jednostki)




1

Wstępne badanie typu
Wstępna inspekcja zakładu
produkcyjnego i zakładowej
kontroli produkcji (ZKP)
Ciągły nadzór, ocena i akceptacja
zakładowej kontroli produkcji

Rodzaj wydawanego dokumentu
/znakowanie wyrobu
Krajowy certyfikat
zgodności/ znak budowlany B
Przykład oznakowania:

xxxx/yyyy
(gdzie: xxxx – nr certyfikatu,
yyyy – rok wydania certyfikatu)

Źródło: http://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/certyfikacja-krajowa-wyrobowbudowlanych
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Tabela 2. System dopuszczenia – wprowadzenie wyrobu do użytkowania
System
dopuszczenia

Elementy działalności dopuszczeniowej

Rodzaj wydawanego dokumentu /
znakowanie wyrobu



Wstępna formalna ocena wniosku
o wydanie dopuszczenia,
Świadectwo dopuszczenia/
dokonanie identyfikacji
znak jednostki dopuszczającej,
producenta wyrobu oraz
nr świadectwa dopuszczenia
rejestracja wniosku
 Pobranie i przeprowadzenie badań
Przykład oznakowania:
próbki wyrobu przez jednostkę
dopuszczającą
Rozporządzenie
 Analiza wyników badań
MSWiA (Dz. U.
Nr 143, poz. 1001)
dostarczonych przez
Wnioskodawcę
 Ocena warunków technicznoxxxx/yyyy
organizacyjnych producenta
(gdzie:
xxxx
–
numer dopuszczenia,
(WTO)
yyyy
–
rok,
w którym wydano
 Analiza dokumentacji wyrobu
dopuszczenie)
 Wydanie dopuszczenia, Kontrola
dopuszczenia
Źródło: http://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/swiadectwa-dopuszczen
Tabela 3 zawiera informację na temat aktualnie wymaganych dokumentów dla ręcznego przycisku
oddymiania, którego ocenę zgodności (krajowa certyfikacja wyrobu budowlanego oraz dopuszczenie do
użytkowania) prowadzi CNBOP-PIB. Warto zapoznać się również z aktualnym wydaniem standardu
CNBOP-PIB-0001 Ocena zgodności wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej.
Tabela 3. Wymagane dokumenty dla ręcznych przycisków oddymiania
Ręczny przycisk oddymiania
Krajowy Certyfikat Zgodności
(znak budowlany „B”)

Świadectwo Dopuszczenia

na zgodność z Aprobatą Techniczną CNBOP-PIB
na zgodność z punktem 12.3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie
wykazu
wyrobów
służących
zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania

Źródło: opracowanie własne
Wzór krajowego certyfikatu zgodności oraz świadectwa dopuszczenia znajduje się w rozdziale
10 oraz 11 niniejszego standardu. Dodatkowo w rozdziale 12 został zaprezentowany wzór krajowej
deklaracji zgodności.
Zgodnie z powyższymi informacjami obecnie ręczny przycisk oddymiania nie jest objęty europejskim
systemem zgodności tj.: nie może być wprowadzony do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
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5 . P O DZ I A Ł
Ręczny przycisk oddymiania (RPO) jest częścią składową systemu oddymiania pożarowego
wykorzystywaną do ręcznego inicjowania oddymiania. Ręczne przyciski oddymiania możemy podzielić ze
względu na kategorię klimatyczną wyrobu, sposób działania oraz rodzaj uruchomienia. W związku
z powyższym RPO można pogrupować ze względu na zamierzone zastosowanie (miejsce montażu):
I kategoria klimatyczna – RPO do użytku wewnętrznego
Ręczny przycisk oddymiania wykonany w pierwszej kategorii środowiskowej przeznaczony jest
do pracy wewnątrz obiektów (np. pomieszczenia produkcyjne, sklepy, restauracje). RPO w pierwszej
klasie środowiskowej muszą spełniać następujące wymagania:


zakres temperatur pracy powinien wynosić od -10 °C do +55 °C,



stopień ochrony obudowy powinien wynosić co najmniej IP 30 (zgodnie z PN-EN 60529),

II kategoria klimatyczna - RPO przeznaczony do użytku zewnętrznego
Ręczny przycisk oddymiania wykonany w drugiej kategorii środowiskowej przeznaczony jest do pracy
na zewnątrz obiektów (np. magazyny, garaże, poddasza). RPO w drugiej klasie środowiskowej muszą
spełniać następujące wymagania:


zakres temperatur pracy powinien wynosić od -25 °C do +70 °C,



stopień ochrony obudowy powinien wynosić co najmniej IP 40 (zgodnie z PN-EN 60529),



nie może być narażony na bezpośrednie działanie wody.

Ręczne przyciski oddymiania (RPO) z uwagi na sposób działania dzielą się na dwa typy:


Typ I – przycisk oddymiania wykorzystywany jako przycisk do inicjacji oddymiania oraz
urządzenie sygnalizacji stanu dozoru, uszkodzenia i wyzwolenia. Ręczne przyciski oddymiania
typu I powinny posiadać następujące elementy obsługi i sygnalizacji:


element kruchy,



element uruchamiający,



urządzenie kasowania „kasowanie”,



czerwony element świetlny „uruchomienie”,



zielony element świetlny „dozór”,



żółty element świetlny „uszkodzenie”.

Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej sygnalizacji, jednakże nie może ona wykorzystywać
barwy zielonej bądź czerwonej.


Typ II – przycisk oddymiania wykorzystywany wyłącznie do sterowania. Ręczne przyciski
oddymiania typu II powinny posiadać następujące elementy obsługi i sygnalizacji:


element kruchy,



element uruchamiający,



czerwony element świetlny „uruchomienie”,



urządzenie kasowania „kasowanie” – stosowane fakultatywnie.
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Niezależnie od powyższego ręczne przyciski oddymiania (RPO) z uwagi na sposób uruchomienia dzielą
się na:


Typ A, uruchamiany bezpośrednio – ręczny przycisk oddymiania w którym wyzwolenie sygnału
uruchomienia następuje po zbiciu lub przemieszczeniu przedniej szybki,



Typ B, uruchamiany pośrednio – ręczny przycisk oddymiania, w którym wyzwolenie sygnału
uruchomienia następuje po zbiciu lub przemieszczeniu przedniej szybki, a następnie ręcznego
wciśnięcia przycisku umieszczonego w polu obsługi.

6 . K O N S T R U K C JA R P O
6 . 1 . W Y M I A R Y R Ę C Z N E G O P R Z YC I S K U O D DY M I A N I A
Zgodnie z wymaganiami Aprobat Technicznych CNBOP-PIB dla ręcznych przycisków oddymiania
kształt i wymiary powinny spełniać następujące wymagania:


płyta czołowa RPO powinna być w kształcie kwadratu,



naroża i krawędzie mogą być zaokrąglone, przy czym promień zaokrąglenia nie może być większy
niż 5 mm,



pole obsługi RPO nie może wystawać poza obszar płyty czołowej,



płyta czołowa RPO powinna znajdować się w odległości co najmniej 15 mm od powierzchni
montażowej.

Wymiary płyty czołowej i pola obsługi powinny zawierać się w wartościach przedstawionych
w poniższej tabeli.
Tabela 4. Wymiary ręcznego przycisku oddymiania
Parametr

Oznaczenie

Wysokość płyty czołowej

a

Szerokość płyty czołowej

b

Stosunek wysokości do szerokości (a/b)
Wysokość pola obsługi
Szerokość pola obsługi
Stosunek wysokości do szerokości
Przysłonięcie pola obsługi w pionie
Przysłonięcie pola obsługi w poziomie
Źródło: opracowanie własne

a/b
c
d
c/d
-

Wymiary
a  85 mm
a  135 mm
b  85 mm
b  135 mm
a/b  0,95
a/b  1,05
0,5×a ± 10 mm
0,5×a ± 10 mm
c/d  0,95
c/d  1,05
 0,15×b mm
 0,15×a mm
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Ryc. 4. Schemat wymiarowania ręcznego przycisku oddymiania
Źródło: opracowanie CNBOP-PIB.

6 . 2 . B A R W Y R Ę C Z N E G O P R Z YC I S K U O D DY M I A N I A
Ręczny przycisk oddymiania powinien posiadać następującą kolorystykę:


obudowa i płyta czołowa – barwa pomarańczowa (RAL2011),



widoczna powierzchnia pola obsługi – barwa biała (RAL9010),



opisy – barwa czarna (RAL9005),



przyciski obsługowe – barwa czarna (RAL9005) lub czerwona (RAL3000) lub pomarańczowa
(RAL2011).

W związku z powyższym należy pamiętać, że RPO powinien posiadać barwę pomarańczową zgodną
z RAL2011 na co najmniej 85% powierzchni przycisku (łącznie z widoczną częścią puszki montażowej).

6 . 3 . S Y M B O L E G R A F I C Z N E U M I E S ZC Z O N E N A R Ę C Z N Y M
P R Z YC I S K U O D DY M I A N I A
Symbole graficzne stosowane na ręcznym przycisku oddymiania mają za zadanie zwizualizować
sygnalizowany stan pracy systemu oddymiania. Powinny być one zgodne z tabelą i schematem
przedstawionym poniżej.
Tabela 5. Wymiary symboli graficznych
Stan pracy
Praca dozorowa
Uszkodzenie
Uruchomienie
Źródło: opracowanie własne

Opis

Symbol (ryc. 4)

Dozór
Uszkodzenie
Uruchomienie

Stan dozoru
Stan uszkodzenia
Stan uruchomienia
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Stan dozoru

Stan uszkodzenia

Stan uruchomienia

Ryc. 5. Symbole graficzne umieszczone na RPO
Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 6. Symbole graficzne umieszczone na RPO w polu obsługi
Źródło: opracowanie własne.
Należy pamiętać aby powyższe symbole były uzupełnione o odpowiadające im opisy tj.: „Dozór,
Uszkodzenie oraz Uruchomienie”.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego
rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553), ręczny przycisk
oddymiania musi zostać uzupełniony o napis „ODDYMIANIE” umieszczony na obudowie urządzenia.
Powyższy napis powinien znajdować się powyżej pola obsługi, symetrycznie i centralnie na przedniej
stronie panelu obudowy. Napis powinien być w kolorze białym bądź czarnym.
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7 . S YG N A L I ZO WA N I E S TA N Ó W P R AC Y
Ręczny przycisk oddymiania wykonany jako typ I realizuje również funkcję sygnalizowania
następujących stanów pracy:


stanu dozoru,



stanu uruchomienia,



stanu uszkodzenia.

Powyższe stany sygnalizowane są poprzez emitowanie elementu świetlnego o odpowiedniej barwie.
Barwa światła jest ściśle powiązana z właściwym stanem pracy, który sygnalizuje. Przedstawiona
zależność została opisana poniżej:


Stan dozoru – ręczny przycisk oddymiania powinien sygnalizować stan pracy dozorowej poprzez
emitowanie ciągłego światła o zielonej barwie.



Stan uszkodzenia – uszkodzenie ręcznego przycisku oddymiania powinno być sygnalizowane
poprzez emitowanie światła o żółtej barwie.



Stan uruchomienia – stan uruchomienia ręcznego przycisku oddymiania powinien
być sygnalizowanym poprzez emitowanie światła o czerwonej barwie.

Należy pamiętać, iż sygnalizacja przy wykorzystaniu ww. elementów świetlnych powinna
być widoczna przy natężeniu światła otoczenia do 500 luxów, pod kątem do 22,5° (mierzonej względem
linii przechodzącej przez wskaźnik i prostopadłej do jego powierzchni montażowej w odległości 1 m).


Urządzenie kasujące – kasowanie stanu uruchomienia instalacji oddymiania i odprowadzania
ciepła powinno być realizowane po wciśnięciu wydzielonego przycisku kasującego. Jednocześnie
należy pamiętać, iż urządzenie kasujące musi być umieszczone w taki sposób, aby przy
zamkniętych drzwiczkach, a także przy zniszczonym elemencie kruchym nie wystąpiło żadne
niezamierzone kasowanie. Czynność kasowania (spowodowana uszkodzeniem) powinna
wymagać odpowiednich narzędzi.

Ryc. 7. Przykład kluczyka wykorzystywanego w RPO
Źródło: opracowanie własne.
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8 . Z N A K O WA N I E
Ręczny przycisk oddymiania musi być znakowany zgodnie z wymaganiami sporządzonej Aprobaty
Technicznej

CNBOP-PIB

dla

danego

typu

urządzenia.

Przykładowe

oznakowanie

RPO

musi zawierać takie informacje jak:


nazwę lub znak producenta,



nazwę i typ wyrobu,



numer seryjny wraz z informacją dotyczącą roku produkcji,



stopień ochrony obudowy IP,



rodzaj kategorii środowiskowej.

Jednocześnie może zaistnieć konieczność uzupełnienia powyższych informacji o dodatkowe
oznaczenia określone w odpowiadającej Aprobacie Technicznej CNBOP-PIB.
Dodatkowo ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 nr 178
poz. 1380) określa wzmaganie w zakresie oznakowania ręcznego przycisku oddymiania znakiem jednostki
badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej, która wydała dopuszczenie.

Ryc. 8. Symbol graficzny CNBOP-PIB
Źródło: CNBOP-PIB.
Niezależnie od wymagań samego rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380) „Dopuszczony wyrób
podlega oznakowaniu przez producenta znakiem jednostki badawczo-rozwojowej Państwowej Straży
Pożarnej, która wydała dopuszczenie” jak również zgodnie z umową zawartą pomiędzy jednostką
dopuszczającą a właścicielem świadectwa dopuszczenia wyrób powinien być dodatkowo oznakowany
numerem świadectwa dopuszczenia, które zostało mu udzielone.
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Ryc. 9. Widok wewnętrznej części RPO wraz z polem obsługi,
z zamieszczonym oznakowaniem zgodnym z Aprobatą Techniczną CNBOP-PIB
oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej1
Źródło: opracowanie własne.

9 . I N S TA LO WA N I E P R Z YC I S K U O D DY M I A N I A
Ręczny przycisk oddymiania powinien być usytuowany w sposób zapewniający:
 łatwy dostęp do użytkowania – zgodny z przeznaczeniem RPO do użytku wewnętrznego bądź
zewnętrznego,
 pracę w warunkach nieprzekraczających dopuszczalnych parametrów temperatury pracy oraz
wilgotności względnej,
 montaż na drogach ewakuacyjnych (w miarę możliwości).
Ręczny przycisk oddymiania powinien być montowany oraz konserwowany zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową przygotowaną przez producenta i dołączoną do każdego wyrobu.
Należy pamiętać, iż montaż obudowy ręcznego przycisku oddymiania musi odbywać się przy pomocy
odpowiednio dobranych łączników dopasowanych do materiału podłoża.
Połączenie z centralą sterującą należy wykonywać przewodem o właściwościach zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zm.), które
określa, że:

1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z późn. zm.),
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przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku,



dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm,



przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia
przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut,



dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej
do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej do 30 minut, o której mowa w ust. 3, dla
przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem
gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap
dymowych.

Należy pamiętać, że ręczny przycisk oddymiania jest urządzeniem przeciwpożarowym i na podstawie
rozdziału § 3.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719), powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
W przypadku umiejscowienia RPO wewnątrz budynku, ale narażonego na oddziaływanie czynników
atmosferycznych takich jak wilgoć lub promieniowanie UV (np. przy wejściu do budynku bez wiatrołapu,
przedsionka lub równoważnego rozwiązania chroniącego) zaleca się zastosowanie RPO w II kategorii
klimatycznej.
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1 0 . W ZÓ R K R A J O W E G O C E RT Y F I K AT U Z G O D N O Ś C I

Ryc. 10. Wzór certyfikatu zgodności – strona 1
Źródło: opracowanie własne CNBOP-PIB.
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Ryc. 11. Wzór certyfikatu zgodności – strona 2
Źródło: opracowanie własne CNBOP-PIB.
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1 1 . W ZÓ R Ś W I A D E C T WA D O P U S Z C Z E N I A

Ryc. 12. Wzór świadectwa dopuszczenia - strona 1
Źródło: opracowanie własne CNBOP-PIB.
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Ryc. 13. Wzór świadectwa dopuszczenia - strona 2
Źródło: opracowanie własne CNBOP-PIB.
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1 2 . W ZÓ R K R A J O W E J D E K L A R AC J I Z G O D N O Ś C I

Ryc. 14. Wzór krajowej deklaracji zgodności
Źródło: Dz. U. Nr 198, poz. 2041.
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1 3 . I N S P E K C JA Z A K Ł A D O W E J K O N T R O L I P R O D U K C J I
Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) jest stałą wewnętrzną kontrolą produkcji prowadzoną przez
producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny
być dokumentowane w sposób systematyczny poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.
System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości
i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.
System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) powinien:


odnosić się do odpowiedniej Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB,



zapewniać stałą jakość produkowanych wyrobów w celu utrzymania określonych cech
użytkowych ręcznego przycisku oddymiania.

Zakładowa kontrola produkcji może być wdrożona, jako niezależny system w zakładzie produkcyjnym
lub funkcjonować jako część systemu zarządzania.
System zakładowej kontroli produkcji powinien spełniać wymagania opisane w następujących
rozdziałach normy EN ISO 9001:2008:


4.2 z wyjątkiem 4.2.1 a),



5.1 e), 5.5.1, 5.5.2,



rozdział 6,



7.1 z wyjątkiem 7.1 a), 7.2.3 c), 7.4, 7.5, 7.6,



8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2,



System ZKP może być częścią systemu zarządzania jakością, np.: zgodną z EN ISO 9001.

Wytyczne dla systemu zakładowej kontroli produkcji zostały szerzej rozwinięte w standardzie
CNBOP-PIB-0025 Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania.
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1 4 . DZ I A Ł A L N O Ś Ć J E D N O S T K I C E RT Y F I K U J ĄC E J
CNBOP-PIB
Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji
nr AC 063 oraz autoryzację właściwych ministrów i notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie:


Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG,



Dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej.

Numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 1438.
Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi działalność w następującym zakresie:


dopuszczania wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej,



oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,



certyfikacji obowiązkowej (krajowej) wyrobów budowlanych – „na znak budowlany”,



dobrowolnej certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

AC 063
Ryc. 15. Znak PCA – Certyfikacja wyrobów
Źródło: Polskie Centrum Akredytacji.
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1 5 . L I T E R AT U R A
1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z późn. zm.),

2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),

3.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898),

4.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia
27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.),

6.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pozn. zm.),

7.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

8.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004
nr 249 poz. 2497),

9.

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG,

10. Standard CNBOP-PIB-0025 Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania, Wydanie 1,
CNBOP-PIB, Józefów, luty 2015,
11. Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),
12. Projekt normy prEN 12101-9 Smoke and heat control systems - Part 9: Control panels.
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