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WYTYCZNE OKABLOWANIA OBIEKTOWEGO 
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OKABLOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU SMOKE MASTER 

 

Zasilanie urządzeń systemu różnicowania ciśnienia ma wpływ na poprawność działania całej instalacji dlatego też 

niezbędne jest wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 nr 75  poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normie N-SEP-E005 

„Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w czasie pożaru” i normie PN-EN1201-6 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy”. Uwzględnić należy również 

wytyczne SITP WP-02.2010. 

System zapobiegania przed zadymieniem posiada elementy obiektowe wyniesione, które są montowane w 

obiektach budowlanych w różnych miejscach. Ze względu na specyfikę prowadzenia przewodów zasilających 

okablowanie takie może być prowadzone zarówno przez strefy wydzielone pożarowo w których nie występuje 

zagrożenie pożarowe jak i strefy w których występuje zagrożenie pożarowe. W każdym przypadku należy 

sprawdzić udział strefy gorącej na bezpośrednie oddziaływanie przewodu zarówno dla przewodów zasilających 

jak i sygnałowych. W przypadku, kiedy udział strefy bezpośredniego oddziaływania ognia jest większy niż wartości 

podane poniżej lub długość przewodów zasilających i sygnałowych jest dłuższy, należy dobrać odpowiedni 

przekrój przewodu. 

W zależności od klasy systemu okablowanie obiektowe powinno mieć cechy PH30 lub PH90 (odpowiednio dla 

zespołów kablowych E30 lub E90 i FE180) Większa odporność przewodów na bezpośrednie oddziaływanie 

płomieni zalecana jest dla obiektów w których poza ewakuacją przewidziano również prowadzenie akcji 

gaśniczej. 

 

ZASILANIE TABLICY STERUJĄCEJ ZESTAWU SMPA/SMIA 

Tablice zasilająco-sterującą FPS należy wykonać zgodnie z  przywołanymi powyżej rozporządzeniami i normami. 

W zależności od wielkości jednostki należy uwzględnić następując wymagania okablowania zasilającego: 

 Wytrzymałość mechaniczna przewodów 

 Długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność 

 Odporność na prądy zwarciowe 

 Dopuszczalnego spadku napięcia 

 Samoczynnego wyłączenia 

 Uwzględnić spodziewany wpływ temperatury pożaru na przewód 
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Parametry elektryczne jednostek SMPA/SMIA 

Nazwa jednostki Moc napędu  
[kW] 

Prąd nominalny  
[A] 

SMIA040-2.7 1,73 3,6 

SMPA040-3.8 1,73 3,6 

SMPA063-8.12 6,2 11,7 

SMPA050-3.16 6,2 11,7 

SMPA063-8.23 12,1 22,2 

SMPA063-3.26 8,25 15,5 

SMPA100-3.45 9 17,1 

SMPA100-6.50 18 34,2 

 

Do doboru przewodu zasilającego należy przyjąć wyżej wymienione parametry elektryczne odbiornika. 

Maksymalna wielkość zacisków przyłączeniowych dostępnych w tablicy, umożliwia podłączenie przewodu 

pięciożyłowego o średnicy jednej żyły do 50mm2. 

 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

ZASILANIE TABLIC FPS 

Tablice są przystosowane do zasilania podstawowego lub podstawowego i dodatkowego w zależności od 

wersji. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1201:6 zasilanie powinno zapewnić ciągłość dostawy energii 

elektrycznej ( punkt 11.6.1 w/w normy): 

 wentylatorów dostarczających powietrze systemu różnicowania ciśnień oraz wszelkiego rodzaju 
związanego z nimi wyposażenia służącego do odprowadzenia powietrza 

 wentylatorów służących do obniżania ciśnienia oraz wszelkiego związanego z nimi wyposażenia 
służącego do dostarczania powietrza 

 systemów sygnalizacji pożaru i systemów sterowania klapami itd. 

Zasilanie powinno być tak zaprojektowane aby system różnicowania ciśnienia mógł poprawnie pracować przez 

cały czas funkcjonowania w trybie pracy pożarowej. Dostawa energii elektrycznej może być zapewniona przez: 

 Zewnętrzną sieć elektryczną 

 Dodatkowe/rezerwowe źródło zasilania (generator) 

 Oddzielne podstacje (SN) – zgodnie z PN-HD 60364-5-56:2013 
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W przypadku kiedy system rozdziału energii elektrycznej odbywa się w zewnętrznej rozdzielnicy zasilanie 

tablicy FPS odbywa się jedną linią zasilającą. 

 

Jeśli natomiast generator ma służyć tylko i wyłącznie na potrzeby tablic FPS automatyczny SZR znajduje się w 

tablicy.  

 

SMPZ2

Zasil. podstawowe

Zasil. rezerwowe

Jednostka
wentylatorowa

SMIZ-4

SMPZ3

Czujki dymu itp

 

OKABLOWANIE WENTYLATORÓW JEDNOSTEK SMIA/SMPA 

Zasilanie jednostek wentylatorowych wykonać należy kablami elektroenergetycznymi, bezhalogenowymi, o 

żyłach miedzianych jedno lub wielodrutowych, o izolacji ze specjalnego polimeru bezhalogenowego, o 

wypełnieniu ośrodka mieszanką bezhalogenową na napięcie znamionowe 0,6/1kV. Dopuszcza się dwa czasy 

podtrzymania przewodów w zależności od klasy przewidzianej ewakuacji. Przewody powinny cechować się 

podtrzymaniem funkcji elektrycznych instalacji kablowych przez czas co najmniej 30 minut (dla funkcji tylko 

ewakuacji) lub 90 minut (dla funkcji ewakuacji i działania ekip ratowniczych) wg testu DIN4102 część 12. 

Przewody należy układać w trasach kablowych przewidzianych dla wybranych typów przewodów i posiadających 

wymagane wspólne atesty potwierdzające przydatność do stosowania. Zasilanie należy wykonać przewodem w 

jednym odcinku bez dodatkowych łączeń na trasie od tablicy sterującej do wyłącznika remontowego jednostki 

wentylatorowej. Dopuszcza się następujące typy przewodów zasilających: NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180/E90, 

NHXCH-FE180/E30, NHXCH-FE180/E30, NHXH-J FE180/E30, NHXH-J FE180/E90, NHXHX FE180/E30, NHXHX 

FE180/E90, NHXCHX FE180/E30, NHXCHX FE180/E90, (N)HXCH-J-SERVO FE180/E90 itp.  

 

Minimalne przekroje przewodów zasilających zalecane przez producenta przeznaczone do zasilania jednostek 

wentylatorowych przy założeniu długości linii zasilającej do 30mb oraz 20% udziale przewodu w strefie 

pożarowej. Do zasilania należy używać przewodów czterożyłowych – 4xYY z trzema żyłami roboczymi i jedną żyłą 

ochronną. W przypadku innych parametrów należy dokonać obliczeń sprawdzających. 
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Nazwa jednostki przekrój minimalny 
zalecany [mm2] 

SMIA040-2.7 2,5 

SMPA040-3.8 2,5 

SMPA063-8.12 2,5 

SMPA050-3.16 2,5 

SMPA063-8.23 4 

SMPA063-3.26 4 

SMPA100-3.45 4 

SMPA100-6.50 10 

 

 

 

OKABLOWANIE PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA SMIZ-4 

Do zasilania przetworników ciśnienia należy doprowadzić przewody ognioodporne i stacyjne wyprodukowane z 

niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów o zwiększonej trwałości 

izolacji kablaFE180 i podtrzymaniem funkcji przez 30/90 minut zapewniając dopływ energii elektrycznej do 

urządzenia. Element do poprawnej pracy wymaga zastosowania przewodu czterożyłowego. Zasilanie, 

sygnalizacja i sterowanie odbywa się z wykorzystaniem bardzo niskiego napięcia 24VDC dlatego też do zasilania 

można wykorzystać przewody o napięciu znamionowym 300/500V. Okablowanie należy układać bezpośrednio 

pod tynkiem lub w certyfikowanych korytach kablowych albo za pomocą uchwytów kablowych o klasie 

odpowiadającej klasie odporności ogniowej przewodu. Zaleca się wykorzystać przewody posiadające następujące 

oznaczenia: HDGs(żo)FE180 PH90 E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, 

HLGsekw(żo) F180 PH90/E30-E90.  

Zalecany typ przewodu HDGs(żo) FE180 PH90 4x1 na trasie od tablicy sterującej FPS do odbiornika. Dobór 

uwzględnia maksymalną długość przewodu nie przekraczającą 30mb, przy założeniu zasilania do 10 

przetworników. Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju od 0,5mm2 do 1,5mm2. 

 

OKABLOWANIE PANELI KONTROLNYCH SMPZ-3 

Panel kontrolny pełni funkcję przekazania sygnalizacji stanów urządzenia oraz do ręcznego uruchomienia 

instalacji we wczesnym etapie rozwoju pożaru. Do zasilania paneli kontrolnych należy doprowadzić przewody 

ognioodporne, bezhalogenowe wyprodukowane z niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących 

gazów oraz gęstych dymów zapewniając podtrzymanie funkcji kabla w klasie PH90. Element do poprawnej pracy 

wymaga zastosowania przewodu 6-cio żyłowego. Zasilanie, sygnalizacja i sterowanie odbywa się z 

wykorzystaniem bardzo niskiego napięcia 24VDC dlatego też do zasilania można wykorzystać przewody o 

napięciu znamionowym do 240V. Okablowanie należy układać bezpośrednio pod tynkiem lub w certyfikowanych 

korytach kablowych albo za pomocą uchwytów kablowych o klasie odpowiadającej klasie odporności ogniowej 

przewodu. Zaleca się wykorzystać przewody posiadające następujące oznaczenia: HTKSH PH90, HTKSHekw PH90.  
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Zalecany typ przewodu HTKSH PH90 3x2x0.8mm2. Dobór uwzględnia maksymalną długość przewodu nie 

przekraczającą 50mb. Zaciski przyłączeniowe umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju od 0,5mm2 do 

1mm2. 

 

OKABLOWANIE SIŁOWNIKÓW KLAP ODCINAJĄCYCH 

Do zasilania siłowników klap odcinających należy doprowadzić przewody ognioodporne i stacyjne 

wyprodukowane z niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów o 

zwiększonej trwałości izolacji kabla FE180 i podtrzymaniem funkcji przez 30/90 minut zapewniając dopływ energii 

elektrycznej do urządzenia. Element do poprawnej pracy wymaga zastosowania przewodu czterożyłowego. 

Zasilanie, sygnalizacja i sterowanie odbywa się z wykorzystaniem bardzo niskiego napięcia 24VDC dlatego też do 

zasilania można wykorzystać przewody o napięciu znamionowym 300/500V. Okablowanie należy układać 

bezpośrednio pod tynkiem lub w certyfikowanych korytach kablowych albo za pomocą uchwytów kablowych o 

klasie odpowiadającej klasie odporności ogniowej przewodu. Zaleca się wykorzystać przewody posiadające 

następujące oznaczenia: HDGs(żo)FE180 PH90 E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 

PH90/E30-E90, HLGsekw(żo) F180 PH90/E30-E90.  

Zalecany typ przewodu HDGs(żo) FE180 PH90 5x1 na trasie od tablicy sterującej FPS do odbiornika. Dobór 

uwzględnia maksymalną długość przewodu nie przekraczającą 30mb. Zaciski przyłączeniowe w tablicy 

umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2. 

 

 

OKABLOWANIE CZUJEK DYMOWYCH 

Do zasilania czujek dymowych należy doprowadzić przewody ognioodporne i stacyjne wyprodukowane z 

niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów o zwiększonej trwałości 

izolacji kabla FE180 i podtrzymaniem funkcji przez 30/90 minut zapewniając dopływ energii elektrycznej do 

urządzenia. Element do poprawnej pracy wymaga zastosowania przewodu czterożyłowego. Zasilanie, 

sygnalizacja i sterowanie odbywa się z wykorzystaniem bardzo niskiego napięcia 24VDC dlatego też do zasilania 

można wykorzystać przewody o napięciu znamionowym 300/500V. Okablowanie należy układać bezpośrednio 

pod tynkiem lub w certyfikowanych korytach kablowych albo za pomocą uchwytów kablowych o klasie 

odpowiadającej klasie odporności ogniowej przewodu. Zaleca się wykorzystać przewody posiadające następujące 

oznaczenia: HDGs(żo)FE180 PH90 E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, 

HLGsekw(żo) F180 PH90/E30-E90.  

Zalecany typ przewodu HDGs(żo) FE180 PH90 4x1 na trasie od tablicy sterującej FPS do odbiornika. Dobór 

uwzględnia maksymalną długość przewodu nie przekraczającą 30mb. Zaciski przyłączeniowe w tablicy 

umożliwiają podłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2. 

 

OKABLOWANIE PANEL CENTRALNY 

Okablowanie komunikacyjne centralnego panelu monitorującego należy wykonać przewodami kabelkowymi 

typu HTKSH lub HTKSHekw o przekroju 1x2x0,8mm2. Magistralę należy wykonać w standardzie bus pomiędzy 
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poszczególnymi tablicami FPS a panelem centralnym SMPS. Uszkodzenie komunikacji nie wpływa na poprawność 

pracy instalacji. Każdy z zestawów pracuje indywidualnie. 

 

OKABLOWANIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW OBIEKTOWYCH 

Pozostałe elementy obiektowe wchodzące w skład systemu należy wykonać przewodami ognioodpornymi 

wyprodukowanymi z niewydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów o 

zwiększonej trwałości izolacji kabla FE180 i podtrzymaniem funkcji przez 30/90 minut zapewniając dopływ energii 

elektrycznej do urządzenia. Okablowanie należy układać bezpośrednio pod tynkiem lub w certyfikowanych 

korytach kablowych albo za pomocą uchwytów kablowych o klasie odpowiadającej klasie odporności ogniowej 

przewodu. Zaleca się wykorzystać przewody posiadające następujące oznaczenia: HDGs(żo)FE180 PH90 E30-E90, 

HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo) F180 PH90/E30-E90. Zaleca się 

użycie przewodów o minimalnym przekroju żył 0,8mm2 i ilości wynikającej z dokumentacji.  

 


