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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт мютить настанови щодо використовування автоматичних систем пожежноТ сиг-
нал1зацп та опов!щування про пожежу всередин! буд!вель та зовн!. Цей стандарт охоплюе плану-
вання, проектування, монтування, введення в експлуатац!ю, експлуатування та техычне обслуго-
вування таких систем.

Настанови поширюються на системи, призначеж для захисту життя людей I (або) майна.
Настанови охоплюють системи, що складаються щонайменше з одного пожежного спов!щу-

вача. У раз! пожеж! ц! системи можуть видавати сигнали керування додатковим устаткованням про-
типожежного захисту (наприклад стацюнарними системами пожежогасшня) та !ншими заходами та
д!ями (наприклад вимкненням виробничого устатковання). Однак, настанови не охоплюють вимог
до додаткового устатковання протипожежного захисту.

Настанови не поширюються на системи, в яких поеднано функцм оповщування з жшими функ-
ц|ями, не пов'язаними з протипожежним захистом.

Настанови не дають рекомендацп, в яких буд!влях 1 прим!щеннях треба встановлювати авто-
матичн! системи пожежноТ сигнал1заци \) опов1щування про пожежу.

Потр1бно зазначити, що пщ час розробляння цього стандарту виходили з того, що встановлю-
вання даних систем виконуватимуть фах1вц1, як! мають вщповщну квал1ф1кац1ю. Однак, даеться
також ряд рекомендацш для шших оаб, яю е замовниками або користувачами систем пожежноТ
сигнал1зацп або опов!щування про пожежу.

Видання офщшне
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2 НОРМАТИВЫ! ПОСИЛАННЯ

Викладений нижче документ, на який е посилання, е обов'язковим до використання цього стан-
дарту. У раз! датованих посилань, треба звертатися ттьки до тих видань, як! наведен! у посиланн!.
У раз! недатованих посилань, треба звертатися до останнього видання (враховуючи будь-як! зм!ни)
вщповщноТ публ!кацм.

ЕЫ 54-1:1996 Р!ге (Месйоп апс! Лге а!агт зуз^етз — Раг! 1: 1п*гос!исйоп.

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ
ЕМ 54-1:1996 Системи виявляння пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Частина 1. Вступ.

3 ТЕРМШИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарт! використано терм!ни та визначення, наведен! в ЕЫ 54-1:1996, а також на-
веден! нижче:

3.1 приймання (ассер1апсе)
Ухвалення р!шення про те, що змонтована система вщповщае вимогам попередньо погодже-

них техн!чних характеристик

3.2 навантага у раз! тривоги (а!агт /оас/)
Максимальна потужнють (зазвичай електрична), що може знадобитися у режим! пожежноТ тривоги

3.3 додаткове устатковання протипожежного захисту (апс/Нагу е^и^ртеп^)
Устатковання, яке може !н!ц!ювати систему пожежноТ сигнал!зац!Т та опов!щування про поже-

жу або яке може !н!ц!юватися системою пожежноТ сигнал!зац!Т та опов!щування про пожежу

3.4 схвалення (арргоуа!)
Згода третьоТ сторони, що змонтована система задовольняе нормативним вимогам

3.5 орган, який проводить схвалення (арргоуа! ЬосУу)
Такий, що визнаеться органом, який мае повноваження, чи шшою уповноваженою оргаыза-

ц!ею, як такий, що мае достатню квал!ф!кац!ю для проведения схвалення змонтованоТ системи
зпдно з цим стандартом

3.6 орган, що мае повноваження (аиНюгПу Ьау1пд ]ипзсИсИоп)
В!домство, яке мае повноваження зпдно з м!сцевим, репональним, нацюнальним чи бвро-

пейським законодавством

3.7 променевий пожежний спов!щувач (Ьеат
Терм!н, що часто використовують для визначення «димового пожежного спов!щувача —

л!н!йного спов!щувача пропущеного св!тла» (див. ДСТУ ЕЫ 54-12)

3.8 шлейф (с1гсиН)
Сукупн!сть кабел!в, компонент!в та елемент!в п!д!мкнених до пожежного приймально-конт-

рольного приладу (дал! — ППКП) так, що з'еднання з шшими частинами системи виявлення пожеж!
та опов!щування в!дбуваеться лише через ППКП, а також контролюються ним.

Прим1тка 1. Шлейф може мати кшька з'еднань !з ППКП (як у юльцевому шлейф!, пщ|мкненому до ППКП).
Приыптка 2. Якщо кшька кабелгв з'еднан! разом усередин! ППКП, без можливост! контролювання цього з'еднання, то

вони е частиною одного шлейфа

3.9 введения в експлуатац!ю (сотт/зз/оптд)
Процес, п!д час якого перев!ряють, чи змонтована система в!дпов!дае визначеним вимогам

3.10 шженер з введения в експлуатац!ю (сотт/ззюп/пд епдтеег)
Особа, що проводить процес введения в експлуатац!ю

3.11 фах!вець (сотре1еп1 регзоп)
Особа, яка волод!е необхщними знаниями, навичками та досвщом для виконання запланованоТ

роботи 1 може виконувати ТТ на необх!дному р!вн! ! без загрози безпец! або травмування будь-якоТ особи
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3.12 компонент (сотропеп1)
Пристр!й, визкачений у ДСТУ ЕЫ 54-13 як пристр!й типу I I (або) пристрш типу II

3.13 проектувальник (с/ез/дпег)
Особа або орган!зац!я, яка бере на себе в!дпов!дальн!сть за виконання роб!т, зазначених

! 6

3.14 хибна тривога (^а/зе а!агт)
Пожежна тривога, що виникла за будь-яких причин, що не стосуються пожеж!.
Примггха. 1нформац!ю щодо хибних тривог наведено в додатку В

3.15 несправшсть ({аиН)
Таке порушення в систем!, що може призвести до неправильного функц!ювання системи

3.16 сигнал про несправшсть ((аиП з!дпа1)
Сигнал, призначений для вщображення наявност! несправност!

3.17 попередження про несправжсть (ТаиН шагп1пд)
Сигнал про несправшсть, який може бути сприйнятий людиною

3.18 пожежа (Иге)
П!рол!з або горшня, як! потребують з'ясування I (або) зд!йснення вщповщних д!й щодо запо-

б1гання небезпец! для життя людей або матер!альних ц!нностей

3.19 пожежна тривога (Иге а!агт)
Б!зуальне, звукове або тактильне пов!домлення про пожежу

3.20 порядок д!й у раз! пожежно'Г тривоги (/7ге а!агт гезропзе з^га^еду)
Заздалепдь спланований порядок дш у раз! пожежноТ тривоги

3.21 час прибуття на пожежу (Иге аПепдапсе)
Пром!жок часу вщ моменту отримання повщомлення про пожежу до моменту прибуття тд-

рсздт!в пожежноТ охорони
3.22 протипожежний вщак (Иге сотраг!теп{)
В1дс1к, вщокремлений огороджувальними конструкц!ями, як! вщповщно до нормативних доку-

менте повинн! мати нормовану межу вогнестшкост!

3.23 сигнал пожежноТ тривоги (Иге з/дла/)
Сигнал, призначений для вщображення про виникнення пожеж!

3.24 !ерарх!чна система (ЫегагсЫса! зуз^ет)
Мережева система, в як!й один 1з ППКП визначений як головний ! який здатний:
а) приймати сигнали в!д п!дпорядкованих ППКП ! (або) передавати сигнали пщпорядкованим ППКП;
Ь) вщображати стан п!дпорядкованих ППКП

3.25 перев!ряння (тзресИоп)
Планов! процедури, за допомогою яких систему, и' функц!ювання та П !ндикац!ю перев!ряють

зру-ну через визначен! !нтервали часу

3.26 монтування (т8^аI^а^^оп)
Биконання роб!т !з установления та з'еднання компонент!в ! елемент!в системи. Монтування

може виконувати одна або дектька стор!н (див. також 8.2)

3.27 змонтована система (1пз{а11ес1 зуз!ет)
Система п!сля завершения робгг !з монтування ! введения в експлуатац!ю

3.28 монтувальник (/пз?а//ег)
Особа або орган!зац!я, що в!дпов!дають за весь процес монтування або за його частину

3.29 ттегрована система
Система, в як!й функцм пожежноТ сигнал!зац!Т та опов!щування про пожежу пов'язан! з !нши-

ми функц!ями
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3.30 техжчне обслуговування (таМепапсе)
Перев1ряння, виконання планових регламентних роб!т I, за потреби, поточного ремонту з ме-

тою шдтримування змонтованоТ системи у працездатному стан!

3.31 мнемотчна схема (т'чп'ю сИадгат)
Схематична зображення буд!вл1, яке мае активну Ыдикацчю стану компоненте !з безпосередым

вщображенням Тх на план!

3.32 нацюнальний нормативний документ (паИопа! боситеМ]
Документ, опубл!кований нацюнальним органом з! стандартизации який мютить нацюнальж ре-

комендацм або вимоги щодо змонтованих систем, проте д!я якого не поширюеться на вс! краТни СС

3.33 мережева система (пеЪмогЬед зуз^ет)
Система пожежноТ сигнал|'зацн та опов!щування, що мютить деюлька з'еднаних м!ж собою

ППКП, як! можуть здтснювати взаемний обмш 1нформац|'ею

3.34 передтривога (рге-магптд)
Попередження, яке видаеться, коли р!вень сигналу вщ чутливого елемента перевищуе визна-

чений, але ще не досяг р!вня, що вщповщае стану «пожежа»

3.35 замовник (ригсЬазег)
Особа або орган1зац|'я, що беруть на себе перв!сну вщповщальжсть щодо оплати за змонто-

вану систему

3.36 квал!ф1кований (диаНЯей)
Такий, що задовольняе вщповщн! нацюнальн!, репональн! або м1сцев1 нормативн! докумен-

ти щодо р!вня компетентност!

3.37 режим спокою (ди/езсеп? сопсННоп]
Стан змонтованоТ системи, коли електропостачання зд!йснюеться вщ основного джерела жив-

лення та вщсутня 1ндикац(я пожежних тривог, попереджень про несправнють або вимкнення.

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ:
Тут 1 надал! п!д «режимом спокою» треба розум!ти «черговий режим».

3.38 ремонт (гера/г)
Позапланов! роботи, необхщн! для в!дновлення правильност! функц1ювання змонтованоТ

системи

3.39 дублювальна панель 1ндикацп (гереа! тсНсаИпд рапе!)
Панель, на яюй вщображаеться вся або частина шдикаци' ППКП

3.40 вщстань пошуку (5еагс/7 сИз^апсе)
Вщстань у межах зони пожежноУ сигнал1зацм, яку мае подолати прац!вник для в!зуального ви-

значення М1сця виникнення пожеж!

3.41 регламенты! роботи (зетстд)
Виконання планових роб!т !з системою (очищання, кал!брування, юстирування та замтюван-

ня), яю виконують через визначен! пром!жки часу

3.42 навантаження резервного джерела ($1апс1Ьу 1оас1)
Споживана системою потужнють у раз! виходу з ладу мережного джерела електроживлення,

але вщмшна вщ споживаноТ в режим! спокою

3.43 постачальник (зиррИег)
Орган1зац1я, яка постачае все або частину устатковання I (або) програмне забезпечення для

змонтованоТ системи.
Прим1тка. Якщо постачання всього устатковання I (або) програмного забезпечення для системи, що монтуеться,

зд1йснюе одна орган!зац|я, то Я називають постачальником системи
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3.44 третя сторона (Ии'гс! раг(у)
останова абс орган1зац1я, яка не с монтувальником, постачальником або замовником

3.45 користувач (изег)
Особг абс орган1зац!я, що експлуатуе буд!влю (або його частину), де встановлено систему

псжежноТ сигнал1зац|"|' та опов!щування про пожежу

3.46 перев!ряння (уепйсаИоп)
Дм, пщ час яких монтувальник або шший пщрядник, вщповщальний за виконання контракту,

доводить замсвнику вщповщнють змонтованоТ системи визначеним вимогам

3.47 зона (голе)
Визначена на план! частина контрольованого об'екта, де може виконуватися одна з функц!й,

незалежно в!д будь-якоТ шшоТ частини.
Прим1тка 1. Такою функц!ею, наприклад, може бути:
— !ндикашя виникнення пожеж! (зона пожежноТ сигнашзацп);
— оповгщування про пожежу (зона опов1щування про пожежу).
Примгтка 2. Подш на зони для виконання р!зних функцш може бути не в одних межах

3.48 схема зони (топе саге!)
Переносний план, що вщображуе одну або дектька окремих зон

3.49 план зон (гопе тар)
Схематичне зображення з позначенням меж зон на план! и шляхи пщходу до них.

4 ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Сфера застосування настанов
Ц! настанови издано для планування, проектування, монтування, введения в експлуатац!ю,

експлуатування та техн!чного обслуговування систем пожежноТ сигнал1зацм та опов1щування про
пожежу. Настанови, як це наведено в цьому документ!, не е обов'язковими, але передбачено, що
вони нададуть основу для улаштування та експлуатування надшних систем. За умови, що ц! ре-
ксмендацм не е обов'язковими, вони зазвичай рекомендують, що «треба» зробити, н!ж висувають
вимоги, що «повинно» бути зроблено.

Национальный вщхил.
Як було зазначено в «Нацюнальному вступ!», вимоги цих Настанов е обсв'язков! для виконання вс!ма суб'ектами гос-

поларювання незалежно вщ форм власност! та шдпорядкованосгп.

Див також А.4.1.

4.2 Структура настанов
Ц! настанови не можуть охопити ва випадки, що можуть виникнути. 3 ц1еТ причини, вщступ в!д

нсрми можливий за умови, якщо вони опрацьован! та узгоджен! вс!ма зац!кавленими сторонами
(див. 5.2).

Ц! настанови було створено виходячи з того, що улаштування та експлуатування змонтова-
ноТ системи буде вщповщати модел!, наведен!й на рисунку 1.

Передбачено, що першим етапом у проектуванн! системи буде оцшювання вимог щодо облад-
-аггя буд!вл1 системою пожежноТ сигнал1зацм та оповщування (див. розд!л 5). Цей етап може мюти-
ти сц1нювання:

а; чи пщлягае захисту вся буд!вля чи П частина;
Ь) тип системи, яку буде змонтовано;
с) взаемозв'язок ц1еУ системи з Ышими заходами протипожежного захисту.
Другий етап — це планування ! проектування системи (див. роздш 6). Вш може мютити:
и) вибирання типу спов|'щувач1в I розм!щування Тх у р!зних частинах буд!вл1;
е) подт буд1вл1 на зони пожежноТ сигнал1зацм та (або) зони опов!щування;
Г) забезпечення системи приладами керування та шдикаци';
д) забезпечення джерелами електроживлення.
Трели етап — це процес монтування та пщ'еднання устатковання (див. роздт 7).
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Четвертий етап — це введения в експлуатац!ю системи та перев1рка ТУ правильного функц!-
ювання (див. роздш 8). У настановах передбачено, що початкове введения в експлуатац!ю вико-
нуватиме пщрядник теля чого перев!ряння буде зд!йснюватися разом 1з замовником або його пред-
ставником. Деяк! системи потребують схвалення (прийняття) третьою стороною*. Ц1 настанови не
визначають в яких випадках необхщно схвалення (прийняття) третьою стороною, але дають ре-
комендаци, як це потр!бно виконувати (див. роздш 9).

Коли систему передано замовнику, то ТУ правильне функц!ювання залежатиме вщ правильного
експлуатування та проведения техтчного обслуговування (див. роздти 10, 11).

Початкова концепц!я

ОцЫювання вимог

Планування та проектування

Монтування

Введения в експлуатац!ю
та перев!ряння

Схвалення (прийняття)
третьою стороною*

Експлуатування

Техжчне обслуговування

Рисунок 1 — Теоретична блок-схема впровадження системи

*Нац!ональна прим!тка

Схвалення третьою стороною згщно з чинними нацюнальними нормативними документами е обов'язковою процеду-
рою на територн УкраТни у раз!, якщо такого схвалення потребують чинн! нацюнальж нормативн! документи.

Пщ час розробляння настанов виходили з того, що кожний з етатв, наведених на рисунку 1,
виконуе окрема орган1зац!я. Ця орган1зац1я повинна мати власний досвщ та знания, але Тй також
буде потр!бна 1нформац1я щодо виконання попередн!х роб!т. Тому в настановах для кожноТ стадП'
наведено рекомендацП' щодо квал1ф1кац!йних вимог до персоналу або оргаызацш, вщповщальност!
за виконання роб!т, а також документацп, яку передають п!д час переходу вщ одн!еТ стадп вико-
нання роб!т до наступноТ.

6



ДСТУ-Н СЕМТ5 54-14:2009

4.3 Вимоги безпеки
Мсжу-ъ !снувати нацюнальн! або европейсью вимоги щодо правил безпеки для системи, так!

ж =имсги шсдс електробезпеки. У цих настановах так! вимоги не розглядають.

4.4 Хибн! тривоги
Хлбн! тривсги можуть призвести до значних матер!альних втрат, внаслщок порушення режи-

му функшювання буд!вл!, а також до того, що буде про!гноровано справжжй сигнал пожежноТ три-
вог/1. Тому зажливо, щоб проектувальники, монтувальники та користувач! та (або) власники сис-
теми придтяли максимальну увагу унеможливленню хибних тривог. 1мов!рн! причини хибних три-
вог та способи Тх унеможливлення наведено у додатку В.

4.5 Зобов'язання та гарантн
Додатково до будь-яких зобов'язань, передбачених законодавством, виробники або постачаль-

ники зазвичай надають гарант!ю на устатковання систем, що монтують. Гарант!ю на правильне
функц1ювання змонтованоТ системи може надати одна з орган!зац!й, вщповщальних за постачан-
ня, проектування або монтування.

Будь-яка гарант!я повинна бути надана письмово I повинна зазначати принайми! таке:
а) назву орган!зац!Т, вщповщальноТ за виконання гарантм;
Ь) дату(-и) початку дм гарант!!';
с) терм!н д!Т гарантм;
б) ступ!нь вщповщальност! за гарант!ею.
За можлизост!, дм вс!х гарант!й повинн! набувати чинност! з оджеТ дати.

4.6 Документами
Належне виконання кожноТ стадм роб!т повинно бути засвщчено особою чи орган!зац!ею, яка

вщповщае за цю стад!ю. Зразки таких документе наведено у додатку С.

4.7 Вщпов!дальн1сть
В!дпов!дальн!сть за планування, проектування, монтування та введения в експлуатац!ю змон-

тованоТ системи повинна бути ч!тко визначена ! задокументована.
Зазвичай бажано, щоб на момент укладання угоди одна з орган!зац!й могла взяти на себе пов-

ну в!дпов!дальн!сть за проект.

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ
П!д проектом у цих настановах розум!ють об'ект, на якому треба виконати роботи з плану-

вання, проектування, монтування та введения в експлуатац!ю систем пожежноТ сигнал!зац!Т та
опов!щування про пожежу.

Особливу увагу пщ час визначання в!дпов!дальност! треба придшяти документацм, що м!стить
!нструкц!Т з експлуатузання, регламент проведения планових роб!т !з техн!чного обслуговування та
проведения перев!рки, яка в!дпов!дно до 8.4 мае бути передана особ!, в!дпов!дальн!й за експлуа-
тування буд1вл!.

П!сля передавання системи в!дпов!дальн!сть за техн!чне обслуговування на початковш стадм
експлуатування системи, зазвичай, покладаеться на користувача ! (або) власника системи.

4.8 Квал|ф1кац1йн! вимоги
Особи або орган!зац!Т, що виконують будь-яку роботу, зазначену у цих настановах, повинн!

мати достатню для цього тдготовку, досв!д 1 квал!ф!кац!ю. Вимоги щодо квал!ф!кац!Т можуть б!льш
докладно зазначатися в нац!ональних нормативних документах.

5 ОЦ1НЮВАННЯ ВИМОГ

5.1 Призначення
Системи пожежноТ сигнал 1зацм та опов!щування можуть бути змонтован! для захисту життя !

(або) матер!альних Ц1нностей.
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5.2 Погодження
Оспа-. -1С мае повноваження, повинен узгоджувати та встановлювати техтчн! вимоги на сис-

-ему ясэ сЧде мснтуватися, якщо це потребуе чинне законодавство.
Гршмгтка. ~^ ;н^ими зац!кавленими сторонами можуть розумггися так! оргажзацй:
— -ас-*-а.-ьнк!с|и) системи;
— «о-'яагъник системи;
— -ооес-узагьники та монтувальж оргашзацй 1нших систем протипожежного захисту в контрольованих прим!щеннях;
— . гах-цз ихган!я, що страхуе в!д пожежних ризиюв.

"_ умеви повинн! мютити в соб! необх'щнють схвалення третьою стороною. Ошльки проект
с̂ ~~«.м меже залежати вщ вимог ц!еТ оргаызацм, тому важливо, щоб вона була визначена якомога
^аг-:-^е для зрахування вимог.

Як_4с схвалення необхщно б'тьше н!ж одн'юю орган1зац1ею, 1 вони висувають до системи, що
суде змснтована, р1зн'| вимоги, то цю систему треба проектувати з урахуванням найжорстюших
зиме- У непередбаченому випадку, якщо вимоги двох орган1зац1й щодо схвалення мають проти-
рая, тс Тх треба вир!шувати шляхом консультаций,

П;л час яких можуть бути розглянут! таю питания:
а': застссовування нових розробокдля виявляння пожеж! (див. 4.7);
Ь'( порядок д!й п!д час пожежноТ тривоги (див. 5.5);
с) розб1жност1 у вимогах узгоджувальних оргаыв (див. 9.2.3);
с1} використовування 1ерарх1чних систем (див. 16);
е) будь-яю в:дступи вщ положень цих настанов (див. 4.1);
Л обмежування впливання несправностей (див. А.6.2.2.1);
а) розм!р зон пожежноТ сигнал1зацн (див. А.6.3.2);
п) умови використовування вироб!в, на як! не встановлено вимоги стандарта, техн!чних умов;
1) розташування ППКП (див. А.6.7.1);
]) забезпечування засобами для визначання мюця пожежноТ тривоги (див. А.6.7.4);
к) тривал!сть роботи в!д резервного джерела електроживлення (див. А.6.8.3);
I) використовування систем, що налагоджуються вщповщно до активност! д1яльност1, для зни-

ження Ймов1рност1 виникнення хибних тривог (див. В.7).

5.3 Частини буд!вл!, що потребують контролю
5.3.1 Ступень контролю
Частини буд1вл1, що потребують контролю, або тип систем, як! будуть змонтован!, можуть бути

визначен! третьою стороною, такою як орган, що мае повноваження або страховою компан!ею.
Якщо ступшь захисту системи не визначае третя сторона або, якщо е бажання встановити

систему з бтьшим ступенем контролю, то для оцЫювання ризику в кожн!й частит буд1вл1 необхщ-
но розглянути так! питания:

а) Ймов1рн1сть займання;
Ь) ймов1рнють поширення вогню всередин! прим!щення, де виникла пожежа;
с) ймов!рн1сть поширення пожеж! поза прим1щенням, де виникла пожежа;
с!) наслщки пожеж! (включно з 1мов1рн1стю загибел! людей, травмування, матер'ольних втрат

та еколопчноТ шкоди);
е) наявн!сть Ыших способ!в забезпечення протипожежного захисту.

5.3.2 Опис ступеня контролю
Ступ1нь контролю може бути охарактеризований як:
а) повний контроль — охоплюе ус! частини буд!вл1;
Ь) контроль вщс1ку — охоплюе один або юлька певних протипожежних вщс1к1в усередин!

буд!вл1;
с) контроль шлях1в евакуювання — обмежений необхщнютю забезпечення можливост! еваку-

ювання до моменту блокування вогнем або димом шлях)в евакуювання;
о1) локальний контроль — охоплюе специф'мн! процеси або д1яльн1сть (окр!м шлях!в евакую-

вання) усередин! буд!вл1, який не обов'язково охоплюе весь протипожежний в!дак;
е) контроль устатковання — охоплюе окрем! пристроТ або устатковання.

1
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5.3.3 Поении контроль
Система повного контролю — це система автоматично1!' пожежноТ сигнал1зацп, що контролюе

у^ь-як «сия у буд1вл1, за винятком тих, що вилучен! 1з перел!ку контрольованих зп'дно з цими на-

5.3.4 Контроль в!дс1ку
Система контролю вща'ку — це система автоматично!' пожежноТ сигнал1'зацп, що контролюе

лише окрем! частини (зазвичай найуразливЫ м!сця) буд!вл|'.
Меж; системи контролю вщс!ку повины зб!гатися з межами протипожежного вща'ку; ступшь

контролю у цих межах повинен бути таким самим, як I для системи повного контролю.
Якщо застосовують систему контролю вща'ку, то частини буд!вл1, яю захищаютьс'я, повиннг

бути зазначен! в документацн вщповщно до 5.6.
5.3.5 Контроль шлях/в евакуювання
Система, що захищае лише шляхи евакуювання, призначена для своечасного попередження

про пожежу, щсб люди встигли евакуюватися до того моменту, як вони будуть заблокован! димом
або впливом високоТ температури. Така система не призначена для захисту людей, що можуть
перебувати у прим1щенн1, де виникла пожежа. Бона призначена лише для опов!щування тих лю-
дей, яю не знаходяться у прим1щенн1, де виникла пожежа.

Зазвичай димов! пожежн! спов1щувач1, що встановлен! уздовж шлях!в евакуювання, повинн! вчас-
но забезпечити попередження про пожежу людям, яю евакуюються цими шляхами. Однак у деяких
випадках, у раз! виникнення пожеж! у примщеннях, сум!жних з! шляхами евакуювання, може трапи-
тися, що дим, який надходить вщ вогнища пожеж! через вузьк! отвори (наприклад дверн! щ(лини).
меже охолонути та зависнути на р1вн1 голови або нижче р!вня спрацювання змонтованих на стел!
пожежних спов!щувач1в. Якщо таке охолодження вважають !мов!рним, то для захисту шлях!в еваку-
ювання може знадобитися встановлення пожежних спов1щувач1в у сум!жних прим1щеннях.

5.3.6 Локальний контроль
Локальний контроль може знадобитися для захисту окремих процеав, спец!ального устатко-

вання або особливо небезпечних зон.
Площа локального контролю не потребуе (золяци, вона може знаходитись усередин! площ!

повного контролю або контролю вщс!ку, та мае забезпечувати вищий р!вень захисту н!ж той, що
забезпечуеться у раз! загального контролю.

Локальний контроль може самост!йно забезпечити над!йний контроль за пожежею, яка вини-
кае всередин! контрольованоТ площ!, проте в!н убезпечуе низький р!вень захисту або зовам не за-
хищае вщ пожеж!, яка виникае за межами ц!еТ площ(.

5.3.7 Контроль устатковання
Контроль устатковання застосовують для захисту вщ пожеж, як! виникають усередин! певних

частин устатковання. Спов1щувач1, яю забезпечують контроль устатковання, зазвичай монтують
усередиы корпусу, \е тому можуть виявити пожежу на бтьш рантй стадП', н!ж спов1щувач1, яю
застосовують для бтьш загального контролю.

Так само як локальний контроль, контроль устатковання, як такий, може забезпечувати над!й-
контроль за пожежею, яка виникае всередин! контрольованоТ площ!, проте може убезпечити

р!вень захисту або зовс!м не захищае вщ пожеж!, яка виникае за межами ц!еТ площ!.
5.3.8 Площ'1, що не потребую/ль контролю
Якщо особливих вимог бракуе, то деяк! площ! буд!вл1 можуть визнаватися такими, що мають

лостаткьо низький ризик щодо виникнення пожеж!, тому немае потреби в Тх контрол! (див. А. 5. 3.8).

5.4 Прибуття п1дроздш!в пожежноТ охорони
5.4.1 Передавання пов!домлень (зв'язок)
Споаб передавання повщомлень до пщрозд1л1в пожежноТ охорони може бути автоматичний

абс румний (за телефоном).
Передавати повщомлення автоматичними способами можна безпосередньо до пщрозд1л1в

-сжежноТ охорони або через шший пункт приймання пожежноТ тривоги.
Допустим! способи передавання сигналу можуть обмежуватися нацюнальними нормативни-

ми документами.
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5Ж2 Час прибуття
"Ъебе всаховузати ймов!рний час затримування м!ж моментом первинного виявляння пожеж!

> "хо.—?« -;лрсздт|'в пожежноТ схорони. Якщо в цей перюд юнуе ймов1рн|'сть швидкого поши-
~~—= -псеж:. -о треба передбачати використовування 1нших вщповщних засоб!в, наприклад
=г~с-«а~у-нсТ системи пожежогасшня.

5.5 Порядок д1й у раз! пожежноТтривоги
~2се<~>=ангя системи пожежноТ сигнал1зацм та оповщування може залежати вщ д!й, яю не-

эсх_~-с зжх-* -;сля БИЯВЛЯННЯ пожежк Саме тому важливо, щоб ц! дм були спланован! заздалепдь
5>г*» -сгерелньо узгоджеы (див. 5.2).

"гинаймн: таю питания повинж бути врахован! пщ час розробляння порядку д!й у раз! пожеж-
-о --АЗСГЛ ' псвинн! бути додан! до документацп, зазначеноТ у 5.6:

а. якяй тлан еаакуювання буде зад!яний у раз! пожеж! 1 залежн!сть цього плану вщ м!сця зай-
ыа--я?

• Ь' яка сч!кувана юльк!сть людей у буд1вл1, \к вона може зм!нюватися протягом часу або що-
лсси. щодня?

с) який оч1куваний час прибуття пщрозд!лу пожежноТ схорони?
и' як! сбов'язки та вщповщапьысть персоналу, включно 1з забезпеченням боротьби з вогнем

або керуванням евакуац(ею?
6; якям чином люди, як! перебувэють у буд1вл1, повинн! бути опов1щен1 про розвиток пожеж!?
т'} яю вимсги щодо вщображення мюця пожеж!?
д) як контрольована буд!вля повинна бути подтема на зони пожежноТ сигнал1заци та зони опо-

эщузання. що випливае з перелив е) та I7)?
П! чи е необхщним застосовування 1ерарх1чноТ системи, чи потр!бно деюлька ППКП для буд!вл1

асе для ззаемозв'язаних буд!вель (таю як торговельн! центри) \к у цьому випадку зд(йснювати-
метъся взаемод1я м!ж ППКП?

) яким чином викликати пщроздти пожежноТ схорони I яку |'нформац1ю при цьому потр1бно
налавати?

;') чи ьеобхщно використовувати п1дрозд1лам пожежноТ схорони спец!альне оснащения?
<! чи необхщно вжити спец!альних заход1в для зниження вплив!в хибних тривог?
I; чи треба буде вноси™ будь-яю зм!ни у порядок д!й у раз! пожежноТ тривоги в денний I ычний

-ас абс у робоч! и вихщн! дн1?
гп) чи передбачена будь-яка взаемод!я з 1ншими засобами протипожежного захисту, такими як

сгешапьж вимоги щодо функц1ювання та розподту на зони додаткового устатковання протипожеж-
ногс захисту?

п) чи передбачено для буд1вл! спец1альн1 засоби для авар!йного електропостачання?
о) який порядок д!й передбачений на випадок хибних тривог або несправностей?
р) чи юнують будь-яю вимоги щодо вимкнень, вщ'еднань або 1золювання, I хто вщповщатиме

за вановлювання нормального режиму роботи?
с; чи е потреба пюля виявляння пожеж!, щоб система (або П частини) лишалася працездат-

-сю пзстягом значного пром!жку часу (наприклад, чи потр!бно, щоб пристроТ опов!щування д!яли
~:апя виявлення пожеж! довше н!ж 10 хв)?

5.6 Документация
Повинна бути ш'дготовлена документац!я, що м!стить порядок д!й у раз! пожежноТ тривоги

а 5уд1вл1 та загальн! вимоги щодо системи, яку буде змонтовано. Ця документами повинна бути
доситъ детал1зованою, щоб проектувальники розробляли проект з урахуванням загальних прин-
_ИГ:Б побудови системи.

У раз! потреби документац!я також повинна мютити:
г< будь-як! вимоги щодо погодження або прийняття третьою стороною.
Ь) !нформац!ю про будь-яю площ! в буд1вл|', яю можуть виявитися небезпечними (див. роздш 14).
Прим!тка. У деяких краТнах встановлено нацюнальн! вимоги, що можуть передбачати використовування в систем! пев-

-ог: .с'а-ховання. Ц! вимоги можуть, наприклад, стосуватися специф!чних необов'язкових функц!й згщно з ДСТУ ЕМ 54-2 або
э~2-свлювання специально'! панел! для пожежноТ охорони. Ус! так! вимоги повинн! бути внесен! в документац!ю, яку розроб-
"-=<с~= всповщно до цього розд!лу.
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5.7 В1дповщальн1сть
5 л~сеаальн1сть за правильность оцжювання, повноту I достов1рн1сть наданоТ документам!'!,

! у 5.5. пскладаеться на замовника системи.

5.8 Квал1ф1кацжн! вимоги
Особа асе орга.-:1зац1я, що виконуе вщповщн! оцшювання та готуе документац!ю, зазначену

у 5.6. невинна мати вщпов(дн1 теоретичн! и практичы знания для виконання необхщних роб!т. У на-
цюнальних чсрмативних документах можуть мютитися вимоги щодо р!вня квал1ф1кацм або досвь
ду робсти.

6 ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

6.1 ПристроТ, тд'еднаж до системи

6.1.1 Компонента
Використан! у систем! пристроТ повинн! в1дповщати вимогам для компонент!в типу I або типу

II, зазначених у ДСТУ ЕЫ 54-13, або повинна бути пщтверджена Тх вщповщнють зпдно з Свропейсь-
кою системою схвалення (Еигореап Тесппюа! Арргоуа!).

Прим1тка 1. Процедура СвропейськоТ системи схвалення, що згадана тут, викладена в роздш! III «Техшчного регламен-
ту буд!вельних вироб1в, буд(вель I споруд».

Нацюнальна прим!тка
«Техн!чний регламент буд1вельних вироб!в, буд!вель I споруд» — европейська Директива № 89/106/ЕЕС, що встановлюе

аимоги щодо ЯКОСБ матер!ал1в та устатковання та зн!мае техн!чн1 бар'ери щодо втьного Тх об!гу в европейських краТнах.

Прим!тка 2. Нацюнальн! нормативн! документи можуть обмежувати кшьк!сть або тип пристроТв, дозволених до
п!д гднання до системи пожежноТ сигнал1зацп та опов1щування.

6.2 Проектування системи

6.2.1 Сум1сн1сть
Потр!бно звернути увагу на те, щоб ус! ш'д'еднан! до системи пристроТ були оцшен! або ви-

пробуван! зпдно з ДСТУ ЕЫ 54-13. Будь-як! обмеження, зазначен! в документами на пристроТ щодо
проектування та побудови системи, повинн! дотримуватися.

Примггка. Документац!я, яку надають на систему, повинна вщображати будь-як! обмеження, виявлеж пщ час оцшюван-
ня або випробовування зпдно з ДСТУ ЕЫ 54-13.

6.2.2 Несправност!
6.2.2.1 Обмежування впливу несправностей
Проектування системи треба виконувати так, щоб мш1м1зувати вплив несправностей у кабе-

лях або з'еднаннях (див. А.6.2.2.1).
6.2.2.2 1ндикац/я несправностей
1ндикац1я несправностей мае вщповщати ДСТУ ЕЫ 54-2 та ДСТУ ЕН 54-4.
Можуть бути також нацюнальы рекомендацИ' щодо Ыдикацм 1нших тип!в несправностей.

6.2.3 Вибухонебезпечне середовище
У раз! потреби встановлювання устатковання опов(щування в зонах, що мають потенцшну

небезпеку щодо вибуху горючих газ!в, пилу або пари, треба використовувати устатковання у вщпо-
в;дному виконанн!.

У вибухонебезпечних середовищах використовують спец1альн1 правила для прокладання
кабегнв.

6^.4 Хибн! тривоги
Треба вжити вс!х можливих заход!в щодо запоб(гання хибним тривогам. Рекомендацм з при-

чиг та запоб!гання хибним тривогам наведено в додатку В.
6.2.5 /нш/ системи протипожежного захисту
Рекомендацм щодо пщ!мкнення 1нших систем протипожежного захисту викладено в роздш! 13.

6.2.6 Особлив! ризики
Рекомендацп для систем, використовуваних у зонах з особливими ризиками, викладено

= зоздш! 14.
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6.3 Зони
6.3.1 Заггльн! положения
Псл1п бу^зл! на зони пожежноТ сигнал!зац!Т та зони опов!щування повинен вщповщати порядку

д;й > раз; -ожежлс'Г тривоги (див. документац!ю, пщготовлену вщповщно до 5.6).

6.3.2 Зони пожежноТ сигнал1зацн
Буд^влю треба подтяти на зони пожежноТ сигнал!зац!Т так, щоб можна було швидко визнача-

ти м1с1.е зиникнення тривоги за !ндикац!ею, яку видае устатковання !ндикац!Т. Щоб уникнути плу-
танини з !ндикац!ею, необхщно вжити заход!в для видтення щентифтацн сигнал!в в!д ручних по-
жежних спов1щузач!в.

П!д час под ту на зони треба враховувати внутр!шне планування буд!вл!, будь-як! можлив! труд-
нсщ! гпд час перем!щування та виявляння м!сця пожеж!, розм!щення зон опов!щування та наявност!
будь-яких особливих небезпек.

П!д час зснування треба звертати особливу увагу, якщо систему пожежноТ сигнал!зац!Т вико-
риставують для приведения в д!ю шших систем протипожежного захисту.

Обмеження щодо розм!р!в зон пожежноТ сигнал!зацм' наведено у А.6.3.2.
6.3.3 Зони опов'ицування
Подт буд1вл1 на зони опов!щування залежатиме вщ необхщност! застосовування р!зних тип!в

опов1щування. Якщс сигнал опов!щування повинен завжди подаватися по вс!й буд1вл1, то в подт!
на зони немае потреби. Будь-який подт на зони опов!щування треба виконувати вщповщно до по-
рядку д!й у раз! пожежноТ тривоги.

6.4 Виб!р автсматичних \х пожежних спов1щувач!в
6.4.1 Автоматичн! пожежн/ спов/щувач/. Загальн! положения
Чинники, як! впливають на виб!р типу автоматичних пожежних спов1щувач!в, охоплюють таке:
а) вимоги нормативних документ!в;
Ь) матер!али, що знаходяться в зон! контролю, та напрямки поширення вогню Тх поверхнею;
с) конф!гурац|'я прим!щення (особливо висота стел!);
с!) д!я вентиляцм та опалення;
е) умови середовища у контрольованих прим!щеннях;
О можлив!сть хибних тривог.
Зазвичай вибраний тип автоматичних пожежних спов!щувач1в повинен забезпечувати якомо-

га ранне над!йне попередження про пожежу з урахуванням умов середовища, де плануеться Тх
установлювання. Не юнуе такого типу пожежного спов!щувача, який би задовольняв ус! вар!анти
виксристовування, тому остаточнии виб!р залежатиме вщ конкретних умов. Часто доцтьно вико- *
ристовувати комб1нац1ю р!зних тип!в пожежних спов(щувач1в. {

Зазвичай пожежн! спов1щувач1 призначен! для виявляння одного або деюлькох характеристик {
пожеж!: димут тепла, випромшювання (полум'я) та 1нших продукт1в згоряння. Кожен тип спов!щу- {
ва^а реагуе по-р!зному на р!зн1 ознаки пожеж. Загалом тепловий пожежний спов!щувач мае най- !
.пс=:г;ьп1шу реакц!ю, але у раз! пожеж! з штенсивним видтянням тепла 1 малим димоутворюванням, I
"еглсзий пожежний спов!щувач мае спрацьовувати ран!ше, н!ж димовий. У раз! повтьно тл!ючих [
~сжэж. наприклад початкова стад!я займання картону, зазвичай першим спрацьовуе димовий по- 1
жеж:-ий спов!щувач. У раз! займання легкозаймистоТ та горючоТ рщин найшвидше виявлення по- :
же;с суде отримано зазвичай вщ пожежного спов!щувача полум'я.

Продукти згоряння потрапляють 1з зони пожеж! до точкових теплових 1 димових пожежних спо- :
В:!_узач1в конвекц1ею. Ц1 спов1щувач1 потребують наявност! стел! чи шшоТ под!бноТ поверхн!, щоб :

с^сямсвувати продукти згоряння, що пщ1ймаються вщ вогнища, до спов!щувача. Саме тому теп-
лсЕ1 та димов! пожежн! спов1щувач( придатн! для використовування у бтьшост! тип!в буд!вл1, але I
зз-звичай непридатн! для зовышнього використовування. !

Бипром1нювання полум'я поширюеться прямол1жйно, тому не потр!бна наявн!сть стел!, що
сгрямовуе продукти згоряння. За цих умов пожежн! спов!щувач! полум'я можна використовувати
эовн! та (або) у прим!щеннях 1з дуже високими отелями, де непридатн! до застосовування теплое!
•>. димов! пожежн! спов!щувач!.

12



ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

"==-: "аз и. таю як СО, СО2, МН3, е супутними для будь-якоТ пожеж!. Газов! пожежн! спов!щу-
исжу-= ЗЯЯЕЛЯТИ ц! гази та !нтерпретувати Ухню наявш'сть як пожежу. Оск!льки ц! типи пожеж-

-/.х ~-с-н;.цузач!з е нов!тн!ми, через це немае достатнього досвщу щодо Тхнього оптимального ви-

К'гмб1:-СЕан: псжежн! спов1щувач1 будуються як комб!нац!я двох або юлькох тип!в пожежних
с~сз:иузач;в (димовий/тепловий або димовий/тепловий/полум'я) !з математичним оброблянням
си "талу з1д кожного типу пожежного спов!щувача. Саме тому, принайми! теоретично, краще буде
=;.лр!знити реальний сигнал тривоги в!д !ншого.

6.4.2 Димов! пожежн! спов/щувач!
Як юн!зац!йна, так ! оптична камера димових пожежних спов!щувач!в мае досить широку сферу

застссузання. Однак, !снують особлив! ризики, для яких кожен тип спов!щувача е найпридатн!шим
(або найнепридатн!шим).

1сн!зац1йн! димов! пожежн! спов!щувач! мають високу чутливють до диму з др!бними частни-
ками, наприклад, як! утворюються шд час швидкого з наявн!стю полум'я гор!ння, але менш чутлив!
до диму з бтьшими частниками, присутжми в оптично щтьному дим!, який може утворюватися
матер!алами, що тл!ють.

Димов! пожежн! спов!щувач!, як! працюють за принципом роза'яного св!тла, чутлив! до бтьших,
оптично акгивних частинок, що присутн! в оптично щтьному дим!, проте менш чутлив! до малих
(др!бних) частинок, що характерно для пожеж !з незначним утворюванням диму. Деяк! матер!али
гщ час перегр!вання (наприклад пол!в!н!лхлорид) або п!д час тл!ння (наприклад п!нопол!уретан)
утзорюють дим, що м!стить переважно велик! частники, до яких оптичн! пожежн! спов!щувач! е особ-
лизо чутлив!ш!.

Асп!рац!йн! димов! пожежн! спов!щувач! використовують трубопровщну систему, за допомогою
яксТ беруть проби пов!тря з зони контролю, I подаються до чутливого елемента, який може бути
8!дцалений вщ ц!е'|' зони. Пробозаб!рна труба зазвичай мае ю'лька заб!рних отвор!в, тому до чут-
ливого елемента надходитиме дим з ус!х отвор!в, !з усередненим значениям щтьносп'. Асп!рац!йн!
димов! пожежн! спов!щувач! часто використовують для захисту електронного устатковання.

Оптичн! променев! пожежн! спов!щувач! чутлив! до ослабления свптювого променя, тому вони
реагують на дим !з усередненим значениям щтьност! упродовж променя. Ц! спов!щувач! найпри-
датн!ш! для використовування в м!сцях, де дим до виявлення може поширюватися на великому
простор!, и можуть бути единим типом димових пожежних спов!щувач!в, як! дозволен! для встанов-
лювання на нижн!х р!внях у прим!щеннях !з високими отелями (див. таблицю А.1).

Загалом димов! пожежн! спов!щувач! спрацьовують значно швидше, н!ж теплов!, але у раз! не-
правильного монтування цих спов!щувач!в !мов!рн!сть видач! хибних тривог може збтьшуватися.

Димов! пожежн! спов!щувач! не можуть виявляти продукти згоряння легкозаймистих рщин (та-
ких як спирт). Якщо оч!куеться, що пожежа ймов!рно буде обмежуватнся горшням таких р!дин
1 не суде поширюватися на !нш! горюч! матер!али, то для контролю таких площ треба використо-
=уза-и теплев! пожежн! спов!щувач! або пожежн! спов!щувач! полум'я.

Якщс п!д час виробництва або п!д час !нших технолопчних процес!в утзорюються дим, пари,
"лг. тсщо. що може спричинити спрацьовування димових пожежних спов!щувач!в, то потр!бно роз-
тя1-»-,! :-тШий тип пожежного спов!щувача, наприклад, тепловий або полум'я.

6.4.3 Теплое! пожежя/ спое/щуеач/
Теглов! пожежн! спов!щувач! вважають найчутлив!шими з ус!х !снуючих тип!в спов!щувач!в.

Заззичай тепловий пожежний спов!щувач спрацьовуе, коли висота полум'я досягае приблизно тре-
-*~* вщстан! в!д основи вогнища до стел!.

Тэплов! пожежн! спов!щувач! динам!чного типу придатн!ш! для застосовування за умов, коли
-емгература навколишнього середовища низька або змшюеться лише повшьно, проте як макси-
мальн! теплое! пожежн! спов!щувач! придатн!ш! для використовування за умов, коли навколишня
-емгература може швидко зм!нюватися протягом коротких пром!жк!в часу.

Загалом, теплов! пожежн! спов!щувач! б!льш ст!йк! до несприятливих умов середовища в по-
г зиянн! з !ншими типами пожежних спов!щувач!в.
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6.4.4 Пожежн! спов'кцувач! полум'я
Пежэжн спов!щувач! полум'я виявляють випромшювання, що виникае в!д вогнища пожеж!. Для

зиявлення меже використовуватись ультрафюлетове або шфрачервоне випром!нювання або Тхне
ксмб'нуеанпя. Спектр випромшювання, який виникае п!д час полуменевого горшня бшьшост! ма-
тер!ал1з. мае дссить широкий д!апазон, I може бути виявлений будь-яким пожежним спов!щувачем
полуы'я. Однак для деяких матер!ал!в (таких, як неоргаычн! матер!али) може виникнути потреба
сбирати пожежний спов!щувач полум'я, який здатний реагувати на певн! частини довжин хвиль
спектра.

Пожежн! сгсв!щувач! полум'я здатн! реагувати на пожежу з наявн!стю полум'я швидше, н!ж
теплев! абс димсз! пожежн! спов!щувач!. У зв'язку з тим, що пожежн! спов!щувач1 полум'я не здатн!
зиявляти тл!ння у раз! пожеж!, Тх не можна вважати спов!щувачами загального використовування.

Через те що випром!нювання поширюеться прямолшмно, немае потреби монтувати пожежн!
спов!щувач! полум'я на стел!.

Пожежн! спов!щузач! полум'я придатыш! для використовування у тих випадках, коли необхщ-
но загальне спостер!гання за великими вщкритими зонами складських прим!щень або склад!в л!со-
матер1ал!в, або для локального спостер!гання в небезпечних зонах, де полум'я може поширюва-
тися дуже швидко, наприклад, бшя насос!в, вентил!в або трубопровод!в, як! м!стять горюч! рщини
або зон 1з вертикально розташованими тонкошаровими горючими поверхнями, такими як, облицю-
вальн! панел! абс поверхн!, пофарбован! масляними фарбами.

Пожежн! спов!щувач! полум'я треба використовувати лише в м!сцях, де е пряма видимють зони
контролю.

Ультраф!олетове та !нфрачервоне випром!нювання в!др!зняються за здатн!стю проходити кр!зь
р!зн! матер!али. Ультраф!олетове випромшювання в тому д!апазон! довжин хвиль, що використо-
вують для виявляння пожеж!, може поглинатися маслом, мастильними матер!алами, б!льш!стю
вид!в звичайного скла ! б!льш!стю тиш'в диму. 1нфрачервоне випром!нювання значно менше
п!ддаеться ослаблению.

Необхщно вжити в!дпов!дних заход!в для запоб!гання накопичуванню масла, мастильних ма-
тер!ал!в або пилу на пожежних спов!щувач!в.

Якщо до займання пожежа розвиваеться з! значним задимленням, то ультрафюлетове вип-
ром!нювання в!д пожеж! може не досягати спов!щувача. Якщо пожежн! ультраф!олетов! спов!щу-
вач! мають бути використан! в прим!щеннях, де ймов!рно тл!ння матер!ал!в, тод! вони мають вста-
новлюватися разом з! спов!щувачами !нших тиш'в.

У раз! використовування пожежних спов!щувач!в полум'я необхщно звертати увагу на випро-
м!нювання, що утворюеться п!д час виробництва або !нших технолопчних процес!в.

Якщо пожежн! спов!щувач! полум'я можуть пщдаватися впливанню сонячного св!тла, то у цьо-
му випадку треба обирати так! типи пожежних спов!щувач!в полум'я, як! нечутлив! до сонячного
випрсмшювання.

6.4.5 Ручн! пожежн! спов'нцуеач!
Зазвичай на одному об'ект! треба встановлювати ручн! пожежн! спов!щувач! з однаковим спо-

собом приведения з д!ю !, переважно, одного типу. У нацюнальних вимогах може бути зазначено
спос!б приведения Ух у д!ю. Необхщно звернути увагу на те, що ручж пожежн! спов!щувач! для
вз!мкнення пожежноТ тривоги повинн! ч!тко в!др!знятися в!д пристроТв, призначених для !нших ц!лей.

6.5 Розташовування та розм!щення автоматичних I ручних пожежних спов1щувач)в
6.5.1 Загальн! положения
Автоматичн! пожежн! спов!щувач! мають бути розташован! так, щоб продукти, як! утворюють-

ся п!д час пожеж! на площ!, що ними контролюеться, були спроможн! досягати спов!щувач!в без
чадм!рного розс!ювання, ослабления або затримування.

Потр!бно звернути увагу на те, щоб пожежн! спов!щувач! також розм!щувались у закритих про-
стссах, де можливе виникнення або поширення пожеж!. Такими просторами можуть бути порож-
-ини п!д пщлогою або над пщвюною стелею.

Ручн! пожежн! спов!щувач! треба розм!щувати так, щоб будь-яка людина, що виявила поже-
жу. змогла швидко ! без додаткових зусиль привести Тх у д!ю.
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Треса ретельно ознайомитися з додатковими рекомендац!ями, що наведен! в техжчтй доку-
ие--='^~\.

Пс~р;бнс "еседбачати можливють доступу для проведения Тхнього техжчного обслуговування.
Обмеження щодо розташовування та розмщення спов!щувач!в наведено в додатку А.6.5.1.
Сгсз:щузач1 треба використовувати в!дпов!дно до рекомендацш виробника, якщо немае та-

ких вимог у г-ашональних нормативних документах або у додатку А.
6.5.2 Теплое! и димов! пожежн! спов!щувач1
Площа. щс контролюеться кожним спов!щувачем, повинна бути обмеженою величиною. На ц!

сбмеженкя вплизають так! чинники:
а) розм!р площ!, що контролюеться;
Ь) э1дстань м1ж будь-якою точкою в ц!й контрольоважй площ! та найближчим пожежним спо-

в!щувачем;
с) в1дстань до ст!н;
о1) висота I конф!гурац!я стел!;
е) швидюсть потоку пов!тря, що вентилюеться;
г) будь-як! перешкоди для конвективного руху продукт!в згоряння.
У раз! використовування оптичних димових променевих пожежних спов!щувач!в особливу увагу

треба придтяти вшьному проходженню променя.
Див. також А.6.5.2.
6.5.3 Пожежн/ спов1щувач1 полум'я
Площа, що контролюеться кожним спов1щувачем, повинна бути обмеженою величиною. На ц!

обмеження впливають так! чинники:
а) вщстань по прям!й м!ж будь-якою точкою в цш контрольован!й площ! та найближчим спо-

з!щувачем;
Ь) наявнють перешкод випром!нюванню;
с) наявнють джерел, що перешкоджають випромшюванню.
Пожежж спов!щувач! полум'я мають встановлюватися так, щоб забезпечувати добре в!зуаль-

не спостереження контрольованих зон.
6.5.4 Ручн! пожежн! спов/щувач!
Ручн! пожежн! спов!щувач! мають розм!щузатися на шляхах евакуювання б!ля (усередин! або

зовн!) дверей, що ведуть до евакуац!йноТ сходовоТ кл!тки, а також б!ля ус!х виход!в !з буд!вл!. Тх
можна також розташовувати поруч 1з небезпечними зонами особливого ризику.

Потр!бно придтити особливу увагу розташовуванню ручних пожежних спов!щувач!в у м!сцях.
де перебувають маломобтьж групп населения.

Ручи! пожежн! спов!щувач! повинн! бути ч!тко видимими, розп!знаваними ! легкодоступними.
Див. також А.6.5.4.
6.5.5 1дентиф1кац1я
ППКП може бути здатний !дентиф!кувати кожний автоматичний або ручний пожежний спов!-

щузач, який видав сигнал пожежноТ тривоги. У таких випадках необхщно передбачати споаб, за
лспомогою якого !ндикац!я ППКП може бути легко сп!вв!днесена з в!дпов!дним спов!щувачем.

Див. також А.6.5.5.

6.6 Системи I пристроТ опов!щування
6.6.1 Загальн! положения
Споаб оповщування людей, як! перебувають у буд!вл!, повинен в!дпов!дати плану д!й у раз!

псжежноТ тривоги.
У деяких випадках, вщповщно до порядку д!й у раз! пожежноТ тривоги, спочатку треба оповю-

тити лише навчений персонал, який може взяти на себе в!дпов!дальн!сть за подальш! дм у буд!вл!.
У таких випадках немае потреби негайно подавати загальний сигнал пожежноТ тривоги, але мож-
лиз!сть для подавання загальноТ тривоги повинна бути передбачена.

Будь-яка пожежна тривога, передана для сприйняття ненавченими особами (наприклад,
з;дз1дувачами), повинна бути принайми! звукова. Це можуть бути пристроТ опов!щування або мов-
леннева система оповщування (наприклад, загальна система озвучування буд!вл!).

15



ДСТУ-Н СЕНЯ5 54-14:2009

Система повинна бути спроектована так, щоб унеможливити одночасне використовування
к;лыгох М!крофон!в, мовленневих модул!в або генератор!в опов!щування.

У зонах, де подавання звукового сигналу може виявитися неефективним, наприклад, за умов
зисокого р!вня фонового шуму там, де перебувають особи з вадами слуху або де ймов!рно засто-
ссзузання захисних навушниюв, як доповнення до звукових сигнал)в тривоги треба використову-
вати в:зуальн1 I (або) тактильн! сигнали.

6.6.2 Звуков! сигнали
Р!вень звукового сигналу повинен бути таким, щоб сигнал пожежноТ тривоги був негайно по-

чутий на фон! будь-якого навколишнього шуму.
Р!вень звукового сигналу, який використовують для пожежного опов!щування, повинен бути

сднаковий у вах частинах буд1вл1.
У додатку А.6.6.2 надаються обмеження щодо мюць установлювання пристроТв опов!щуван-

ня, р1вн1в звукового сигналу, а також розб1рливост1 и форми мовних повщомлень.
6.6.3 ПристроТ визуального опов/'щування про пожежу
ПристроТ в!зуального опов!щування про пожежу треба застосовувати лише як додатковий зас!б

до прилад(в звукового оповщування; вони не повинн! використовуватися самослйно. Будь-яке в!зу-
альне опов!щування про пожежу повинно бути добре видиме 1 розшзнаване вщ 1нших в1зуальних
сигнал1в, використовуваних у прим!щеннях.

6.7 Контроль та шдикафя
6.7.1 М/сце розташування ППКП
ППКП мае бути розташоване так, щоб:
а) 1ндикац1я та елементи керування були легкодоступн! для шдроздт1в пожежноТ схорони та

ос!б, в1дпов1дальних за експлуатац!ю буд|'вл1;
Ь) осв1тлення дозволяло легко розглянути та прочитати марковання та в!зуальну 1ндикац!ю;
с) р!вень фонових шум!в дозволяв почути звукову сигнал1зац1ю;
с!) навколишне середовище було чисте \;
е) 1мов1рнють нанесения мехажчних ушкоджень устаткованню була низька;
)̂ ризик пожеж! був низький, а саме м!сце розташування контролювалося щонайменше одним

пожежним спов!щувачем у межах ц!еТ системи.
У раз!, якщо ППКП розм!щуеться у двох та бтьше корпусах, тод!:
д) м!сце розташування кожного корпусу повинно вщповщати зазначеним вимогам а)—т);
п) ус! з'еднання м!ж корпусами повинн! бути вщповщним чином захищен! в!д пожеж! та меха-

н1чних ушкоджень (див. 6.11.2, 6.11.3);
I) необхщно забезпечити можлив!сть виявляння несправностей з'еднань м!ж корпусами.
ППКП бажано розм!щувати в прим1щенн|', де пост!йно перебувае персонал.
Якщо за практичними м!ркуваннями ППКП треба розташовувати у прим1щенн1, що не в!дпо-

в!дае вищезазначеним вимогам с)), е) та 0. то треба передбачати спец1альн1 заходи для захисту
устатковання.

6.7.2 Дублювання /ндикаци
Дублювальну панель шдикацм треба встановлювати у випадках, коли ППКП розташовано

в1ддалено вщ вход!в для п1дрозд1л!в пожежноТ охорони, коли буд!вля мае юлька таких вход!в, або
коли ППКП розташовано у прим|'щеннях без посттно перебування персоналу.

Розташування дублювальних панелей шдикацм' повинне вщповщати вимогам 6.7.1 а)—т).
Бтя входу для пщроздт!в пожежноТ охорони може бути передбачено в!зуальну 1ндикац1ю —

як проблисковий маяк.
6.7.3 Дублювання контролю
У випадку використовування кшькох пожежних контрольних прилад!в, за допомогою яких мож-

на здшснювати керування з р!зних м!сць, треба передбачати заходи, що унеможливлюють пода-
вання суперечливих команд керування з р!зних позицш.

6.7.4 Допом/жн! засоби виявляння м!сць тривоги
1ндикац1я на ППКП повинна дозволяти швидко, легко и однозначно визначити мюце розташу-

вання будь-якого автоматичного або ручного пожежного спов!щувача, що перебувае в стан! три-
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эс~<» .1с^а~хсзс для кожноТ зони пожежноТ сигнал!зац!Т повинно бути забезпечено щонайменше
со*- ~~*»«:сник нижченаведеного:

= охеыа зон псжежноТ сигнал!зац!Т;
с -ла-и зон пожежноТ сигнал1зацп';
с «-емснчн! схеми;
- зигосн; пристроТ св!тловоТ шдикацм;
е алресоване вщображення на ППКП.
6.7.5 Панель для п1дрозд1л1в пожежно'Г охорони
У леякях краУнах висувають вимоги щодо встановлювання стандартизовано'!' панел! для ви-

кссис~2ёузагня пожежноТ охорони. Вимоги щодо цих панелей мютяться в нацюнальних норматив-
ных лскументах.

6.8 Електропостачання
6.8.1 Устатковання електроживлення
Елх:дна пстужысть устатковання електроживлення повинна забезпечувати максимальне роз-

рахунксве навантаження систем.
6.8.2 Основне джерело електроживлення
Заззичай як основне джерело електроживлення системи треба використовувати загальну сис-

тему електропостачання. Енерпю, що генерують приватно, можна використовувати там, де при-
найми! вона характеризуеться такою самою над!йн!стю, як I загальна система електропостачання
або де вщсутня можливють шд'еднання до загальноТ системи електропостачання.

Основне джерело електроживлення системи пожежноТ сигнал1заци повинно бути забезпече-
нс 3!дповщним окремим пристроем захисту, встановленим якомога ближче до мюця вводу мереж!
електроживлення в буд!влю.

Для запоб!гання несанкц!йованому вимкненню основного джерела електроживлення треба
вжити запоб!жних заход!в (наприклад, розмютити табличку або обмежити доступ).

У раз! використовування ктькох джерел електроживлення, кожне з них повинно вщповщати
цим вимогам.

6.8.3 Резервне електропостачання
У випадку виходу з ладу основного джерела електроживлення треба передбачати резервне

електропостачання вщ акумуляторноТ батареТ. Смнють акумуляторноТ батареТ повинна бути дос-
татньою для живлення системи протягом часу вах ймов!рних порушень електропостачання основ-
ного джерела електроживлення або для прийняття 1нших в'щповщних заход!в.

У деяких випадках можливе електропостачання вщ азар!йних генератор!в або в!д джерела
безпереб!йного живлення. За наявност! такого електропостачання, емнють резервних акумулятор-
них батарей може бути знижена, проте акумуляторж батареТ повинн! бути завжди передбачен!.

У раз! використовування авартних резервних генератор!в треба вжити заход!в для Тхнього
дозаправляння до того моменту, коли запас пального буде витрачено.

У додатку А.6.8.3 зазначено обмеження для:
а) необхщноТ тривалост! роботи в!д резервного джерела електроживлення;
Ь) емност! резервних акумуляторних батарей, що забезпечують електроживлення системи

в режимах «спокою» I «тривоги»;
с) допустимих тип!в джерел резервного електроживлення.

6.9 Сигнали, що передаються на пульт централ!зованого пожежного спостер!гання
Для отримання максимального ефекту вщ роботи системи пожежноТ сигнал1зацп та опов!щу-

вання необхщно, щоб сигнали тривоги були якомога швидше передан! до пожежноТ охорони. Най-
кращим чином це можна забезпечити за використовування автоматичного зв'язку безпосередньо
з пожежною охороною або через !нший пункт приймання пожежноТ тривоги.

Якщо використовують пункт приймання пожежноТ тривоги, то в!н повинен вщповщати нацю-
нальним стандартам.

Якщо в буд!вл! пост!йно перебувае персонал, то виклик можна зд!йснювати вручну за телефо-
ном, номер якого було попередньо узгоджено з пщроздшами пожежноТ охорони, або за номером
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-а_:о-аль.->сТ служби порятунку. Необхщно звернути увагу на те, щоб у буд!вл! була достатня
к:льк.с-= телефсн:в, щоб уникнути затримки п!д час повщомлення пожежноТ охорони.

Наз:ть якщо використовують автоматична передавання повщомлення та якщо п!д час пожеж!
з сул;=гь перебувае персонал, то за будь-яких умов повщомлення про пожежу мае бути пщтвер-
лженс за телефоном власноруч.

Несбхщнс, щоб л!н!Т автоматичного передавання у будь-якому раз! були контрольован! так, щоб
будь-яка несправнють л!н!Т вщображалася або на пункт! приймання пожежноТ тривоги, або на ППКП.

За узгодженням !з пунктом приймання пожежноТ тривоги рекомендуеться, щоб принайми: пе-
редавалися загальн! сигнали пожежноТ тривоги 1 несправност!, з урахуванням сигналу несправност!
л!н!й передач!.

6.10 !нше устатковання або системи
Окр!м виконування системою своТх основних функц!й !з виявлення пожеж!! опов!щування, сиг-

нали системи можна також використовувати для безпосереднього або опосередкованого запуску
додаткового устатковання, такого як:

а) системи пожежогасшня;
Ь) протидимн! або протипожежн! двер!;
с) устаковання димовидалення,
б) протидимн! або протипожежы клапани;
е) вимкнення вентиляцн;
г) керування л!фтами;
д) двер!, що контролюються системою доступу.
Робота або несправы'сть додаткового устатковання не повинна порушувати правильне фун-

кц!ювання системи пожежноТ сигнал!зац!Т або перешкоджати видаванню сигналу на !нше додаткове
устатковання.

Нацюнальн! вимоги щодо пщ'еднання додаткового устатковання можуть мати м!сце.

6.11 Кабел! та з'еднувальж лшп
6.11.1 Типи кабел!в
Кабел! повинн! вщповщати будь-яким вимогам, установленим виробником або постачальни-

ком устатковання. Особливу увагу треба звертати на допустиме електричне навантаження та за-
тухания сигнал!в шформашТ.

Щодо типу кабел!в та Тхнього монтування повины виконуватися рекомендацм нац!ональних
нормативних докуменлв.

6.11.2 Захист в!д пожеж/
За можливост! кабел! необхщно прокладати в зонах !з низьким ризиком пожеж!. За необхщ-

ност! прокладання кабел!в в !нших зонах та якщо ушкодження цих кабел!в унеможливить:
а) приймання сигнал!в виявляння пожеж! ППКП;
Ь) керування засобами опов!щування;
с) приймання сигнал!в в!д системи пожежноТ сигнал1зац!Т для будь-якого керування устатко-

ванням протипожежного захисту;
б) приймання сигнал!в в!д системи пожежноТ сигнал!зац!Т будь-якими пристроями передаван-

ня пожежноТ тривоги;
то в такому випадку треба або використовувати вогнест!йк! кабел!, або передбачати заходи

щодо Тхнього захисту в!д пожеж!.
Рекомендацм щодо захисту кабел!в в!д пожеж! наведено у А.6.11.2.
6.11.3 Захист в!д механ!чних ушкоджень
Кабел! повинн! бути захищен! в!дпов!дним чином.
Кабел! треба прокладати в досить захищених м!сцях (наприклад, у системах кабельних лотюв,

короб!в, трубопровод!в), при цьому кабел! повинн! мати достатню механ!чну м!цн!сть чи повинн!
бути забезпечен! додатковим механ!чним захистом.

Прим1тка. Якщо використовують ктьцев! шлейфи, треба враховуаати, що за один випадок можливе одночасне пошко-
дження обох л1н1й (наприклад, ушкодження обох л!н1й кабелю у раз! удару транспортним засобом). Там, де юнуе ймов1рн!сть
такого ушкодження, треба передбачити або механ!чний захист, або лжи' кшыдя повинн! бути достатньо рознесен! для запоб!-
гання Тхнього одночасного ушкодження.
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6.12 Захист вщ електромагжтних завад
Для захисту в!д ушкоджень або хибних тривог, за можливост! треба уникати розм!щення

ус~а~:<сзання (у тому числ! кабельних л!н!й) у мюцях \з !мов!рно високими значениями електромаг-
н;тьих завад, тобто з! значениями вищими н!ж т!, за яких проводили випробовування устаткован-
ня. За немсжливост! дотримування цих умов, треба передбачати вщповщний електромагн!тний
захис~.

6.13 Документац1я
Проектузальник повинен надати достатнш обсяг документами, що дозволяв монтувальжй

срганзацп зиконувати монтування належним чином. Принайми! повинн! бути кресленики, на яких
указано вибраний тип I мюця розташування вс!х пристроТв та принципова схема Тх з'еднань.

Прсектузальник мае надати та пщписати сертиф!кат проекту. Зразок сертиф!ката наведено
у дсдатку С.

Як1дс з затверджену документац!ю будуть внесен! зм!ни, то ц! зм!ни та !нш! нов! документи
також повинн! бути затверджен! в установленому порядку (див.7.1).

6.14 Вщповщальжсть
В1дпов!дапьн!сть за побудову, проектування, повноту ! правильн!сть документами' вщповщно

до 6.13 повинна бути ч!тко визначена вщпов1дно до 4.7.

6.15 Квал|ф|кац|йн1 вимоги
Особи або орган!зац!Т, що виконують проектування та тдготовку документацм в!дпов!дно до

6.13, повинн! мати вщпов!дн! теоретичн! и практичн! знания для виконання ц!еТ роботи.

7 МОНТУВАННЯ

7.1 Загальш положения
Система повинна бути змонтована вщповщно до документами, яка пщготовлена вщповщно до

6.13. Якщо з будь-яких причин пщ час монтування проект, розроблений вщповщно до роздту 6,
виявився непридатним, то будь-як! необхщн! зм!ни треба погоджувати з проектувальником, а по-
годжен! поправки треба вносити в документац!ю та долучати до сертиф!ката проекту.

7.2 Розташовування та розмщення устатковання
7.2.1 Розташовування
Розташовування устатковання повинне вщповщати документацм. Будь-як! вщхили треба по-

годжувати.
7.2.2 Небезпечн! зони
П!д час розташовування устатковання треба враховувати будь-як! особлив! небезпеки, що за-

звичай можуть виникнути п!д час експлуатування буд!вл!. У прим!щеннях !з потенц!йно вибухоне-
безпечною атмосферою (середовищем) треба дотримуватися вимог, викладених у нацюнальних
нормативних документах.

7.3 Монтування кабел!в

7.3.1 Загальн! положения
Загалом монтувати кабел! потр!бно згщно з вимогами нацюнальних нормативних документ!в.

В особливих випадках необхщно дотримуватися рекомендац!й 6.11 та 6.12.
7.3.2 Системи кабельних трубопровод/в, канал/в / короб/в
П!д час використовування розм!ри кабельних канал!в та трубопровод!в повинн! забезпечува-

ти в!льне уведення I витягування кабел!в. Доступ до них треба забезпечувати за допомогою зн!мних
або вщкидних кришок.

7.3.3 Кабельн! л/н/7
Живильн! кабел! та кабел! передавання сигнал!в системи пожежноТ сигнал!зац!Т та опов!щу-

вання про пожежу треба прокладати так, щоб уникнути несприятливого впливу на систему. Необ-
хщно звернути увагу на так! чинники:

а) електромап-птн! завади за р!внями, що можуть вплинути на нормальну роботу;
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с «сжлив!сть ушкодження шд час пожеж!;
; мсжлив1сть механ!чного ушкодження, а також ушкоджень, що можуть спричинити коротка

за«/<а-.-р м1:к кабелями системи та шшими кабелями;
^ уинссдження в результат! проведения роб!т !з техычного обслуговування !нших систем.
За гесбх:дност1 кабел! систем пожежноТ сигнал1зацп та опов!щування можуть бути вщокрем-

ге- з,л .н^их кабел1в використовуванням 1зольованих або заземлених перегородок, або вщнесен!
-а =."сё;лку ащстань. Настанови щодо в!докремлення кабел!в наведено у А.7.3.3.

Ус; хабел! та 1нш1 металев! частини системи повинж бути вщокремлен! в!д будь-якоТ метало-
•сс-с-гукцн. яка е частиною системи блискавкозахисту. Заходи щодо захисту в!д блискавки повинн!
з;дгсэ;да*и нац!ональним нормативним документам.

7.3.4 Заходи проти поширювання вогню
Ущшьнення проход!в кабел!в кр!зь ст!ну, п!длогу або стелю протипожежного вщаку повинно

заб-езгечузати, а не знижувати нормовану межу вогнеслйкост! цих протипожежних перешкод.
7.3.5 Кабельн! з'еднання та оюнцювання
За можливост! треба уникати кабельних з'еднань, кр!м тих, як! розташован! всередин! корпус!в

устатковання. Якщо з'еднання кабелю неможливо уникнути, то його треба розм!щувати в придатн!й,
доступн!й з'еднувальнм коробц!, яку неможливо переплутати з коробками 1нших систем.

Способи кабельних з'еднань ! типи оюнцювання потр!бно обирати так, щоб м1н1м!зувати будь-
яке зниження над1йност! та вогнестмкост! в пор!внянн1 з ц!льним кабелем.

7.4 Радюактивнють
Вимсги щодо утримування, збер!гання та експлуатування пожежних спов1щувач1в, що м!стять

рад1оактивн1 матер!али, встановлюють нацюнальж нормативн! документи.

7.5 Документафя
Для ц!лей техн!чного обслуговування та ведения документування, монтувальник передае за-

моенику кресленики з м!сцем розташування вс!х тип!в устатковання, з'еднувальних коробок тощо.
Псвинн! також передаватися схеми пщ1мкнень у з'еднувальних розпод!льних шафах. Документа-
ц!я повинна бути придатна для тривалого користування 1 зручна у використовуваны.

Монтувальник повинен надати замовнику акт виконання монтажних роб!т та експлуатац!йний
журнал. Зразок акта та експлуатацшного журналу наведено у додатку С.

7.6 В1дпов1дальн!сть
Вщповщальнють за в1дповщн1сть змонтованоТ системи до документами', що оформлена вщпо-

в1дно до 6.13 та 7.5, покладено на особу або оргаызац1ю, що шдписала акт виконання монтаж-
них роб!т.

7.7 Квал1ф|кац1йн1 вимоги
Особи або оргаызацм, що виконують монтувальн! роботи, повинн! мати вщпов!дну компетен-

ц!ю, дссвщ 1 квал1ф1кац1ю. У нацюнальних нормативних документах можуть мютитися вимоги щодо
|'хньоТ квал1ф1кац1Т.

8 ВВЕДЕНИЯ В ЕКСПЛУАТАЦ1Ю ТА ПЕРЕВ1РКА

8.1 Загальн! положения
Мета введения в експлуатац!ю та перев!рки — визначити вщповщнють змонтованоТ системи

вимогам 5.2 I документац!Т— 5.6.
Прим!тка. До цього процесу можуть бути залучен! юлька орган1зац!й.

8.2 Введения в експлуатац'ио
Ретельним огляданням шженер !з введения в експлуатац!ю повинен переконатися, що робо-

та виконана належним чином, матер!али, компоненти та методи, що були використаы для монту-
вання системи, вщповщають вимогам цих настанов, I що змонтована система вщповщае вимогам
креслениюв I техн!чних опиав.

!нженер !з введения в експлуатац!ю повинен провести випробовування \, що вста-
новлена система правильно функц!юе I, зокрема, перев!рити, що:
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а; ус; азтоматичн! та ручн! пожежн! спов1щувач1 функц!юють;
Ь) !нссрмашя ка ППКП правильна I вщповщае вимогам, викладеним у 5.6;
с) будь-як! з'еднання з пунктом приймання пожежноТ тривоги або з пунктом приймання попе-

редження про несправност! функц!юють, та повщомлення передаються правильно та зрозумто;
с!) ус! ззсоби спов1щування працюють вщповщно до вимог цих настанов;
е) можуть бути активован! вс! додатков! функцм;
?) тдготовлено документац1ю та шструкцм в повному обсяз! вщповщно до 7.5.

8.3 Перев!ряння
Перед початком перев!ряння змонтованоТ системи повинен бути передбачений певний час для

того, щоб переконатися, що система працюе стабтьно за даних звичайних умовах довктля.
Перев1рку та прийняття системи пожежноТ сигнал1зацГ|' 1 опов!щування зд!йснюе, як правило,

техычний спец!алют монтувальника \к або його представник. У раз! потреби прийняття
«третьою стороною», необхщно дотримуватися вимог роздту 9.

Приймальн! випробовування складаються з:
а) перев!ряння наявност! документацп, необхщноТ вщпов!дно до цих настанов;
Ь) в!зуального перев!ряння системи, а також проведения оцшювань, що можуть бути виконан!

п|д час оглядання на предмет вщповщносл змонтованоТ системи техычними умовам;
с) перев!ряння правильност! функц!ювання системи, що включае пристроТ сполучення з до-

датковим устаткованням та лш!й передавання, спрацьовування погодженоТ юлькост! спов1щувач!в
у систем!.

8.4 Документафя
Необх1дн1 1нструкцп з експлуатування, планового обслуговування та перев1ряння змонтованоТ

системи повинн! бути передан! особ!, вщповщальнш за експлуатац!ю буд1вл1. Регламент щодо пла-
нового обслуговування наведено у А. 11.2.1.

Ыженер 13 введения в експлуатац!ю повинен надати замовнику пщписаний акт введения в екс-
плуатац!ю. Зразок акта наведено у додатку С.

8.5 Вщповщальжсть
Пюля заюнчення перев!ряння з позитивним результатом, що задовольняе замовника, систе-

ма повинна бути у встановленому порядку передана замовнику. 3 моменту завершения переда-
вання вщповщальысть за систему переходить до замовника (див. 10.1).

Рекомендовано, щоб теля завершения роб!т акт введения в експлуатац!ю був пщписаний за-
мовником. Зразок акта наведено в додатку С.

8.6 Квал!ф1кацшж вимоги
Ыженери !з введения в експлуатацчю повинн! мати вщповщну компетентн1сть, необхщний

досвщ I квал1ф!кац1ю. Зокрема, вони повинн! знати характеристики системи, що монтують, \-
мендацм цих настанов.

У нацюнальних нормативних документах можуть м!ститися вимоги щодо квал1ф1кацм 1нженер1в
!з введения в експлуатац!ю.

9 СХВАЛЕННЯ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ

9.1 Загальн! положения
Схвалення змонтованоТ системи буде зазвичай базуватися на початковому перев1рянн1 з по-

дальшими перюдичними перев!рками для переконання в правильност! використовування, техн!ч-
ного обслуговування, а також за необхщност! реконструкц1Т системи.

9.2 Схвалення органами, що мають повноваження, та 1ншими орган!зац!ями
9.2.1 Орган и, що мають повноваження
!снуе цтий ряд р!зних вимог нормативно-правового характеру з боку р!зного роду нацюналь-

них, репональних або м!сцевих орган!в. Зазвичай, системи, що вщповщають вимогам цих наста-
нов I схвалення третьою стороною, будуть вщповщати вимогам органа, що мае повноваження,
однак такий орган може зажадати проведения випробовувань власноруч.
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9.2.2 Страхов! компан/Т
Еимсги страхових компан!й мають своТ нацюнальн! або м!сцев! особливост! и мютяться, як

правило, у Тхн!х власних документах. Ц! вимоги можуть передбачати будь-яку необхщысть безпо-
середньоТ участ! страхових компажй у перев!рц! змонтованоТ системи.

9.2.3 Схвалення шлькома сторонами
Якщо виявиться, що вимоги двох установ, що здшснюють схвалення, суперечать одна одн!й,

то ц! прстир!ччя (див. 5.2) треба виршувати шляхом переговор!в до початку виконання монтуваль-
них рсб!т для розв'язання розб!жностей.

9.3 Порядок схвалення
9.3.1 Зааальн/ положения
Орган, який проводить схвалення, зобов'язаний шформувати монтувальника, на яких етапах

монтузання системи необхщне перев!ряння та випробовування системи, що монтують. Особливо
це стосуеться перев!рянь \, як! вже не можна провести за будь-яких причин шсля
завершения монтування системи. У зв'язку з цим монтувальник зобов'язаний шформувати орган,
який проводить схвалення, коли кожна !з стадш монтування буде проводитися.

9.3.2 Перев/'ряння та випробовування
Перев!рку може зд!йснювати орган, що проводить схвалення, або шша орган!зац!я, визнана

органом, що проводить схвалення.
Орган, що проводить схвалення, повинен визначити, яку частину змонтованоТ системи пере-

в!ряти або випробовувати.

9.3.3 Перев1ряння функщювання
План проведения випробовувань, який необхщний для схвалення, повинен бути погоджений

м!ж користувачем 1/або замовником, монтувальником 1 органом, що проводить схзалення.
Якщо шд час перев!ряния можуть бути передан! сигнали у вщповщн! служби або на додатко-

ве устатковання, то треба вжити заход!в, щоб ц! сигнали не призвели до непередбачуваних I руй-
и1вних д!й (наприклад, небажаного випуску вогнегасноТ речовини).

Орган, що проводить схвалення, може вимагати, щоб система напрацювала визначений час
у нормальних умовах експлуатування, перш ыж надати Тй остаточного схвалення.

9.3.4 Спец/альн/ випробовування (випробовування на м!сц1)
Якщо орган, що проводить схвалення, вимагае проведения спец!альних випробовувань, що

можуть призвести до пошкодження системи або буд!вель, то необхщно попередньо досягти домо-
вленост! про в1дпов1дальн1сть за будь-яю можлив! пошкодження, що можуть мати м!сце.

9.3.5 Документац1я
Орган, що проводить схвалення, повинен надати оформлений сертиф!кат на змонтовану сис-

тему. Цей сертиф!кат повинен охоплювати побудову, проектування, монтування та устатковання,
що змонтоване. Якщо були узгоджен! деяю вщхили вщ вимог настанов, то в цьому документ! по-
винен м!ститися перел!к цих погоджених в!дхил!в. В експлуатац!йному журнал! системи треба зро-
бити посилання на цей документ.

Якщо орган, що проводить схвалення, приймае р!шення про неможливють издания схвален-
ня, то повинно бути издано письмове повщомлення 1з зазначенням недол!к!в системи.

9.4 Перюдична перев!рка органом, що проводить схвалення
9.4.1 Загальн! положения
Орган, що проводить схвалення, може вимагати, щоб проводили перюдичн! перев!ряння як

умову для проведения схвалення. Перюдичнють проведения випробовувань, що мають проводи-
ти. та перев!рянь установлюють за р!шенням органу, що проводить схвалення.

9.4.2 Документация
Контролювальна орган!зац!я або орган, що проводить схвалення, повинен визначати докумен-

тац!ю, необх!дну для продовження схвалення.
Повинен бути складений письмовий зв!тза результатами пер'юдичного перев!ряння. ТТ прове-

дения необхщно ф!ксувати в експлуатац!йному журнал! системи.
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Я.кис за результатами перев!ряння необхщно внести змши в систему, то про це в письмовт
ферм; треоа гтое;домляти користувача I (або) замовника. У цьому повщомленн! повинн! бути за-
значен; к:нцев! термши внесения цих зм!н, а також повинно передбачатися право повторного пе-
рев!рян:-!Я гпсля внесения зм!н.

Якщс орган, що проводив схзалення, приймае р!шення, що через недол!ки в систем! необхщ-
ио зшкликати схвалення, то повинне бути издано письмове повщомлення про ц! недол!ки.

9.5 Квал1ф!кац|йш вимоги
Контролюзальна орган1зац1я повинна мати вщповщн! теоретичн! и практичн! знания для про-

ведения перев!ряння системи. При цьому треба виконувати будь-яю вимоги нацюнальних норма-
тивних докуменлв щсдо р!вня досвщу або квал1ф1кацн 1нспектор1в.

10 ЕКСПЛУАТУВАННЯ СИСТЕМИ

10.1 Вщповщальтсть
Особа, вщповщальна за ту частину буд!вл1, де знаходиться встановлена система, повинна

призначити одну або бтыие оаб, яю вщповщають за:
а) забезпечування первинного та довгострокового пщтримування функц1ювання системи вщпо-

вщно до вимог цих настанов та оргажзацм' схвалення;
Ь) правильнють д!й у раз! р!зних тривог, попереджень та 1нших повщомлень, як! надходять вщ

системи;
с) навчання людей, що перебувають у буд1вл1;
с!) пщтримування заданого режиму працездатност! системи;
е) дотримування умов вшьного простору навкруги I нижче кожного спов!щувача принайми! 0,5 м;
т) вщсутн1сть завад, що можуть перешкоджати поширенню продукт!в гор!ння до спов1щувач!в;
д) забезпечення втьного доступу до ручних пожежних спов1щувач!в;
п) вживания вщповщних заход!в щодо запоб!гання хибним тривогам пщ час р!зання, зварю-

вання, пиляння, нагр1вання, копчения, утворення вихлопних газ!в тощо;
I) забезпечення внесения вщповщних змш у систему за будь-якими суттевими зм!нами у ви-

користовуванн! прим!щень або перепланування буд!вл1;
]) ведения експлуатац!йного журналу з обов'язковим фжсуванням ус!х под!й, що стосуються

системи;
К) забезпечення регулярного техычного обслуговування (див. роздт 11);
I) забезпечення вщновлювання системи теля випадюв несправност! у раз! пожеж! або !нших

под1й, що можуть впливати на нормальне функц!ювання системи.
Пр1звище(-а) в1дпов!дальноТ(-их) особи (ос!б) треба вносити в експлуатацшний журнал. Якщо

особа, яка вщповщае за експлуатац!ю буд1вл1, не призначила в1дпов1дального, то потр!бно вважа-
ти, що ця особа I е вщповщальною.

Ус! ц! функцм або Тхня частина можуть бути передан! за договором на проведения цих роб!т
1нш1й оргаызаци' (наприклад, монтувальн!й або обслуговувальнм). Ц1 рекомендацп не визначають
розподт вщповщальност! за передавання функц!й.

10.2 Документац!я
Експлуатац!йний журнал треба збер!гати у м!сц1, доступному для уповноважених оаб (бажа-

но, поруч 13 ППКП). У журнал мають вноситися вс\, що стосуються стану змонтованоТ систе-
ми. Рекомендовану форму експлуатацшного журналу наведено на рисунку С.5.

11 ТЕХН1ЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

11.1 Загальн! положения
Для забезпечення правильного функц!ювання системи необхщно проводити ТТ регулярне пе-

рев!ряння та техн!чне обслуговування. Для цього необхщно укласти догов:р одразу п!сля завершен-
ия, незалежно вщ того експлуатуе цю буд!влю замовник чи н!.

Зазвичай догов!р укладаеться м!ж користувачем I (або) замовником та виробником, постачаль-
ником або шшою компетентною в цих питаниях оргажзац!ею для проведения регулярного пере-
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= г=— ?. техг!ч;-сго сбслуговування та ремонту. Угодою мае бути визначено порядок доступу в при-
V _е--я бул;ал1 та пром)жок часу, протягом якого устатковання повинно бути вщновлено до пра-
_ез.:а~чс~ с~ану п1сля виявлення неслравносл. Поряд !з ППКП на видному м!сц1 повинн! бути вка-
за;- г-азва I ^омер телефону оргаызацм з техтчного обслуговування,

11.2 Перев!ряння та техн!чне обслуговування
11.2.1 Планове техн!чне обслуговування
Псвиннс бути затверджено техычний регламент 1з перев!ряння та техычного обслуговування.

Биконання цьсго регламенту повинно забезпечити довгострокове правильно функц1ювання системи
за нормальних умов експлуатування.

Приклад такого техычного регламенту наведено у додатку А.11.2.1.
Будь-яку акумуляторну батарею треба замЫювати через пром!жок часу, що не перевищуе тер-

мжу, рекомендованого виробником.
Несбхщно звернути увагу на те, щоб теля перев!ряння все устатковання було знову у пра-

цездатному стан!, такому як до перев!ряння.
11.2.2 Запоб!гання хибним тривогам п!д час планового перев!ряння
Важлизо забезпечити, щоб роботи з техжчного обслуговування не спричинили хибноТ пожеж-

ноТ тривоги. Якщо гид час перев!ряння використовують зв'язок !з пунктом приймання пожежноТ три-
воги, то важливо перед початком проведения перев!ряння повщомити цей пункт.

Якщо передавання сигнал!в на пункт приймання пожежноТ тривоги вимикаеться протягом пе-
рев!ряння, то повинна видаватися в!зуальна 1ндикац1я про цей стан на ППКП. Якщо ця шдикац!я
не здшснюеться автоматично, то для повщомлення користувач!в повинно бути встановлено попе-
реджувальну табличку про вщсутн1сть зв'язку з пунктом приймання пожежноТ тривоги.

Прим1тка. ППКП, що вщповщае ДСТУ ЕМ 54-2, повинен видавати автоматичну в!зуальну |ндикац!ю про несправжсть
передач!, якщо ця передача унеможливлена через пошкодження ППКП. Цю Ыдикац1ю можна не здшснювати, якщо передача
унеможливлена поза буд!влею, де встановлено систему пожежноТ сигнал1заци (наприклад, через порушення лшм зв'язку м!ж
пристроем передавання пожежноУ тривоги (позиц!я Е, ДСТУ ЕН 54-1) I пунктом приймання пожежно'1 тривоги (позиц!я Р,
ДСТУ ЕМ 54-1)).

Якщо будь-яке перев!ряння системи може призвести до спрацювання звукових опов1щувач!в,
то персонал, який перебувае в прим!щеннях, про це мае бути попереджений заздалепдь.

11.2.3 Запоб1гання небажано)' активацн п!д час планового перев!ряння
Важливо бути впевненим, що проведения техычного обслуговування не спричиняе небажа-

ноТ активац!Т устатковання протипожежного захисту.
Якщо забезпечено шд'еднання з 1ншим устаткованням протипожежного захисту, тод! л1н!ю

п1д'еднання або 1нше устатковання протягом перев!ряння треба в1д1мкнути, за винятком випадюв,
коли треба перев!рити 1 це устатковання.

Якщо система автоматично керуватиме протипожежними дверима або 1ншим под!бним устат-
кованням, то необхщно попередити людей, що перебувають у буд!вл1, про можлив! наслщки пере-
в!ряння.

11.3 Позапланове техжчне обслуговування
Планове техн!чне обслуговування, зазначене у 11.2, призначене для тдтримування системи

з робочому стан! за нормальних умов. Однак можуть виникнути обставини, яю потребують особ-
ливоТ уваги та консультацм обслуговувальноТ оргаызацп.

До таких обставин можна вщнести:
а) будь-яку пожежу (яка виявлена автоматично або людиною);
Ь) будь-який випадок хибноТ тривоги;
с) розширення, перепланування або ремонт прим!щень;
с!) зм!ни призначень прим!щень або виду д1яльност! на площах, контрольованих системою;
е) зм1ни р!вня шуму навколишнього середовища або послабления звуку як так!, що потребу-

ють зм1ни вимогдо звукових опов!щувач1в;
^) пошкодження системи, нав!ть якщо несправн!сть одразу не буде очевидною;
д) будь-як! зм1ни в додатковому устаткованн!;
И) використовування системи до закшчення буд!вельних роб!т I до повного передавання буд1вл!

в експлуатування.
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11.4 Ремонт та реконструкц!я
У вигадху:
а) будь-якоТ шдикаци несправноТ роботи системи;
Ь) псшксдження будь-якоТ частини системи;
с) будь-якоТ зм!ни в плануванн! буд!вл! або змши орендар!в прим!щень;
с1) 5удь-якс'|' зм!ни вид1в д!яльност!, як! можуть спричинити тдвищення ступеня ризику щодо

псжежноТ небезпеки на площах,. як! контролюються,
користувач I (або) замовник повинен негайно повщомити обслуговувальну орган!зац!ю про

необх!дн!сть прийняття вщповщних заход!в.

11.5 Запаси! частини
На об'ект! повинн! утримуватися запаси! частини (зазвичай це запасне скло для ручних спо-

в!щувач!в) та передбачена к!льк!сть димових пожежних спов!щувач!в, що е зручышим, н!ж Тхне по-
стачання.

11.6 Документация
Роботи, що виконуються, треба ф!ксувати в експлуатац!йному журнал!. Детальний опис про-

ведених роб!т або треба записувати в експлуатац!йний журнал, або ф!ксувати окремо та збер!га-
ти разом !з документац!ею на систему.

Див. також А.11.6.

11.7 Вщпов!дальн!сть
В1дпов!дальн!сть за техн!чне обслуговування системи пожежноТ сигнал1зац!Т повинна бути ч!тко

визначена. Зазвичай ця в!дпов!дальн!сть покладаеться на користувача ! (або) власника змонтованоТ
системи.

11.8 Квал|'ф!кац1йн! вимоги
Техн!чне обслуговування системи повинен проводити лише спец!ально навчений персонал,

який е компетентний у провадженн! д!яльност1, що потр!бна для перев!ряння проведения регла-
ментних роб!т та ремонту змонтованоТ системи. В1дпов!дальн!сть за проведения цих роб!т покла-
даеться на цих ос!б або орган!зац!ю, де вони працюють.

12 РЕКОНСТРУКЩЯ АБО РОЗШИРЕННЯ ЗМОНТОВАНОТ
СИСТЕМИ

12.1 Загальн! положения
За необхщност! внесения зм!н у документац!ю (наприклад, у випадку розширення системи,

зм!ни тишв спов!щувач!в або п!д!мкнення нових пристроТв опов!щування), важливо погодити вне-
сения поправок з особою або орган!зац!ею, що вщповщае за первинну документац!ю.

12.2 Схвалення третьою стороною
Якщо схвалення змонтованоТ системи зд!йснювала третя сторона, то про будь-яке розширення

або реконструкц!ю системи треба письмово повщомити третю сторону, яка мае визначити подальшу
процедуру.

12.3 Стушнь вщповщност!
Бажано, щоб будь-яка реконструкц!я або розширення в систем! були так!, щоб реконструйо-

вана або розширена система вщповщала вимогам цих настанов. Однак, якщо первинна система
(до реконструкцм або розширення) не вщповщае цим настановам, через те що проект розробля-
ли до введения в д!ю цих настанов, тод! може виявитися недоцшьним приводи™ всю змонтовану
систему у вщповщнють до цих настанов. У таких випадках:

а) реконструкц!я не повинна збтьшувати р!вень невщповщност! цим настановам у межах по-
чатковоТ контрольованоТ зони;

Ь) у раз! розширення системи нова розширена частина системи мае цшком вщповщати цим
настановам.

Особливо необхщно звернути увагу на те, щоб:
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: песете електроживлення вщповщало вимогам реконструйованоТ або розширеноТ системи;
- ~~л"~. "сжежн! спов!щувач!, пристрой' опов!щування тощо, використовуван! в реконструйо-

=а- / г5е гсз^иреый систем!, були сумюними з ран!ше змонтованим устаткованням.
Як_с ссз^изена система стае !ерарх!чною або мережевою системою, то треба дивитися

13 РОБОТА 1НШИХ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

13.1 Загальш положения
Систему гсжежнсТ сигнал1зац!Т та оповщування можна використовувати для керування !ншими

системами прстипожежногс захисту, такими як:
а) азтсматичк! системи пожежогасшня;
Ь) системи димс- та тепловидалення;
с) системи .для розблоковування та закриття протипожежних дверей.
Функц!ювання або вихщ !з ладу будь-якоТ !з систем протипожежного захисту не повинн! впли-

ва~и на нсрмальне функц!ювання системи пожежноТ сигнал!зац!Т або перешкоджати передаванню
сигналу до будь-якоТ жшоТ системи.

У нацюнальних нормативних документах можуть мютитися вимоги щодо п!д!мкнення до !нших
систем.

Метою цих настанов не е встановлення будь-яких вимог, що можуть висувати до системи по-
жежноУ сигнал1зацм та опов!щування в зв'язку 1з взаемод!ею з системами протипожежного захис-
ту. У цих вимогах можуть мютитися:

с!) убезпечення вщ несанкц!йованого подавання керувальних сигнал!в;
е) необхщна в!зуальна та звукова шдикацп;
О типи, м1сця розташування та розм!щення пожежних спов1щувач1в;
д) вимоги щодо роз'еднання або вимкнення;
И) вимоги щодо подту на зони.
При цьому треба дотримуватися рекомендац1й або вимог, що мютяться в документацп на 1нш1

системи протипожежного захисту.

13.2 Вщповщальжсть
Додатково до вщповщальност!, встановленоТ у 6.14, 7.6 I 11.7, проектувальник, монтувальник

та орган1зац1я, що проводить техжчне обслуговування. Повинн! звернути особливу увагу, щоб впев-
нитися, що система пожежноТ сигнал1зацп I опов!щування не пошкодить робот! системи, яку вона
приводить уд!ю в раз! тривоги, I при цьому сама не буде пошкоджена.

Проектувальники системи пожежноТ сигнал1зацм повинн! пщтримувати т!сну взаемод!ю !з про-
ектувальниками 1ншоТ системи протипожежного захисту, при цьому повины бути ч!тко визначеы
меж! В1дповщальност1 кожноТ з\.

Вимоги щодо обох систем повинн! бути викладен! досить детально, щоб можна було правиль-
но запроектувати взаемозв'язок двох систем.

14 ЗАСТОСОВУВАННЯ ЗА УМОВ ОСОБЛИВИХ РИЗИК1В

14.1 Загальж положения
Особлив! ризики потребують винятковоТ уваги та знань щодо проектування та вибору типу ус-

татковання, м!сця та розм!щення пожежних спов1щувач!в в!дносно один одного чи улаштування
шлейф!в.

До таких ризиюв можна вщнести, наприклад:
а) зони та саме устатковання електронного обробляння шформацп (серверн!) та !нше небез-

печне електричне устатковання;
Ь) склади з високостелажним складуванням;

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ
До склад!в !з високостелажним складуванням належать склади, що мають висоту складуван-

ня в!д 5,5 м до 25,0 м.
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с) буд!вл! з атр!умами;
и) небезпечн! зони;
е) небезпечн! зони, що розташован! зови!.

14.2 Зони електронного обробляння Ыформаци' (серверы)
П|д час проектування системи пожежноТ сигнал!зац!Т для прим!щень з електронним устатко-

-ям, таким як комп'ютери або телефоны станцп, необхщно придшяти особливу увагу таким

а) необх!дн!сть керування системою вентиляцп и кондиц!ювання пов!тря;
Ь} впливанню багатократного пов!трообм!ну 1 значних пов!тряних поток!в;
о закриттю протипожежних заслжок 1 клапан!в у раз! надходження сигнал!в в!д системи по-

жежноТ сигнатзацм;
с, необх!дн!сть вимкнення устатковання або його електропостачання у раз! пожеж!;
е) необхщнють вимкнення устатковання вентиляцм пов!тря у раз! пожеж!;
Г; несбх!дн!сть контролю за допомогою пожежноТ сигнал!зац!Т закритих простор!в, наприклад

~ссс~ос!з над ПЩВ1СНИМИ отелями 1 п!д фалынтдлогою.
Там, де необхщно забезпечувати локальний контроль комп'ютерного устатковання, що вста-

-СЕпено в шафах, тощо можуть передбачатися спец1альн1 типи спов1щувач1в (так:, як асп1рац1йн1

14.3 С клад и з високостелажним складуванням
У зв'язку з тим, що на складах можуть бути використаы р!зн! типи високостелажного укладання

~а зсер!гання найр1зноман1тн!ших товар1в, дуже важливо на початку провести консультацп з кори-
~.за^ем 1 (або) 1ншими зац!кавленими сторонами (з! страховиками, арх1текторами, органами, що
«ас-ъ псвноваження тощо).

Оссбливу увагу треба прид!ляти порядку д!й у раз! пожежноУ тривоги, щоб бути впевненим, що
~с ысжливост! ймов1рн1сть впливу швидкого поширення пожеж! враховано.

Заззичай склади з високостелажним складуванням захищають одним 1з тип!в автоматичних сис-
~е« -сжежогаання (наприклад, спринклерними). Тому потр!бно зважати на порядок д!й у раз! пожеж-
-сТ тривоги, на необх'щн1сть зв'язку м!ж пожежною сигнал1зац1ею та системами пожежогаання.

14.4 Буд!вл! з атр!умами
Бажливс, щоб у буд!влях з атр!умами ус! заходи щодо протипожежного захисту (включно з под!-

лсм ка протипожежн! в!дс!ки, димовидалення, системи пожежогаання тощо, а також системи по-
жежнсТ сигнал1зац!Т та опов!щування) були скоординован!, I Тхньою взаемод!ею керували належним
-льем. Еимоги, наведен! в цих настановах, необхщно приймати лише як вщправну точку; п!д час
-рсектування буд!вл!, може, знадобитися встановлювання засоб!в додаткового виявляння пожеж!
^абс нестандартна конф!гурац!я розташування пожежних спов!щувач!в).

Якщс засоби протипожежного захисту постачають або монтують ктька орган!зац!й, то треба,
щсб ц! орган!зац!Т виконували роботи узгоджено м!ж собою (див. також 5.2).

14.5 Небезпечж зони
У деяких буд!влях можуть бути небезпечн! зони (наприклад, вибухонебезпечн!, х!м!чн1, бю-

лспчн! або рад!оактивн!), що можуть значно впливати на проектування системи. У таких випадках
несбх!дна т!сна взаемод!я м!ж замовником (який повинен уявляти характер небезпеки), проекту-
вальниками ! монтувальниками системи пожежноТ сигнал!зац!Т и опов!щування. При цьому треба
зиконувати вимоги нацюнальних нормативних документе.

14.6 Небезпечн! зони, що розташован! зовн!
У раз! встановлювання системи пожежноТ сигнал!зац!Т або одн!еТ з ТТ частин на в!дкрит!й площ!

зовн! буд!вл!, необхщно звернути особливу увагу на:
а) умови навколишнього середовища;
Ь) обирания типу спов!щувач!в ! Тхне розм!щування;
с) заходи щодо запоб!гання хибним тривогам.
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14.7 Вщповщальжсть
На додаток до вщповщальност! замовника вщповщно до 5.6 I 5.7, проектувальник системи

: косистувач I (або) замовник повинн! бути впезнен!, що було издано всю необхщну !нформац!ю
для оц1нювання особливих ризик!в. Ця !нформац!я, зокрема, включав порядок д!й у раз! пожеж!
з умовах такого ризику.

15 1НТЕГРОВАН1 СИСТЕМИ

Незважаючи на те що в цих настановах не розглядають !нтегрован! системи, функцм пожеж-
ксУ сигнал!зац!У та опов!щування про пожежу таких систем повинн! вщповщати цим настановам.

16 ЮРАРХ1ЧН! СИСТЕМИ

1ерарх!чн! системи часто використовують для контролю м!сць, коли основна площа об'екта
~сд1лена на певну юльюсть менших частин, наприклад, торговельн! центри, велик! л!карн1 або на-
--спереробн! заводи.

Якщо об'ект складаеться з юлькох окремих буд!вель, розм!щених на одн!й територп, то для
<с;к:-сТ з цих буд!вель може знадобитися встановлення окремоТ системи пожежноУ сигнал!зац!У та
";=;1_;узання, проте з можлив!стю видач! шформацП' про св!й стан на центральний пульт об'екта.

У великих буд!влях для економного використовування кабельних лш!й можна застосовувати
<"-"=<= ~;^псрядкованих ППКП, що забезпечують функцП' виявляння пожеж! I (або) опов!щування про
~;*в:«г. ] пезн!й частин! буд1вл1, проте при цьому здшснюеться обм!н даними з центральним пуль-
~си .. межах 6уд1вл1 та (або) м!ж собою.

.• ^аз1 монтування системи такого типу особливу увагу треба звернути на:
а забезпечування взаемноУ сумюност!;
"• срган1зац1ю зручноУ процедури роботи (разом 1з процедурами скидання, вимкнення звуко-

эс~ сигналу, вщ1мкнення тощо);
с) срган!зац1ю зв'язку з будь-якими вщдаленими пристроями;
с!'; зизначання ступен!в вщпов1дальност1 системи.
Застосовуване устаткововання та проект мереж! системи пожежноУ сигнал1зац1У повинн! забез-

~е^\за~/1 виведення на центральний пульт принайми! такоУ 1нформац1У:
в; 1дентиф1кац1ю будь-якого пщпорядкованого ППКП у режим! пожежноУ тривоги;
Г ;лентиф1кац!ю будь-якого режиму пщпорядкованого ППКП, що може перешкоджати зд!йснен-

--: ~ередач! пожежноУ тривоги (наприклад, режим несправност! або режим в!д!мкнення);
с - 1дентиф!кац!ю будь-якоУ несправност! на л!н!У, що веде до пщпорядкованого ППКП, та яка

УСЖЗ перешкоджати прийманню сигналу пожежноУ тривоги на центральному пульт! об'екта.
;~ш! вимоги щодо ППКП повинн! бути визначен! п!д час узгодження вщповщно до 5.2.
Якщо використовують мережев! системи, що не мають !ерарх!чноУ структури, треба звернути

..на-/ на те, що м!ж системами буде здмснюватися лише обмш !нформац!ею. Керування одного
"ПКП за допомогою !ншого мае бути дозволено лише тод!, коли один !з ППКП визначено як голов-
-иА з ;ерарх!чн!й систем!.
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ДОДАТОК А

(довщковий)

ОСОБЛИВ! ВИМОГИ
Прим!тка. Нумерашя роздт!в цього додатка зб!гаеться з нумерашею основного документа. Якщо в додатку стосовно

судь-яксго рсэдлу немае Ыших вимог, тод! гид цим номером I ц!ею назвою виконують позначку «додаткових вимог немае».

А.1 Сфера застосування
Додаткових вимог немае.

А.2 Нормативы! посилання
Перел!к нацюнальних нормативних документов, що чинний у р!зних краТнах 6С, наведено

в додатку.

А.З Термши та визначення понять
Додаткових вимог немае.

А.4 Загальж положения
А.4.1 Сфера застосування настанов
Компетентшсть оаб або орган1зац1й, що виконують будь-який вид рсб!т, зазначених у цих на-

становах, повинна бути належним чином визначена та гмдтверджена акредитованим органом.

А.5 Оцшювання вимог

А.5.1 Призначення
Додаткових вимог немае.
А.5.2 Погодження
Додаткових вимог немае.
А.5.3 Частини 6уд1вл1, що потребують контролю
Додаткових вимог немае.
А5.3.1 Ступ1нь контролю
Додаткових вимог немае.
А 5.3.2 Опис ступеня контролю
Додаткових вимог немае.
А 5.3.3 Псвний контроль
Додаткових вимог немае.
А 5.3.4 Контроль в!дс1ку
Додаткових вимог немае.
А 5.3.5 Контроль шлях/в евакуювання
Додаткових вимог немае.
А 5.3.6 Локальний контроль
Дсдаткових вимог немае.
А 5.3.7 Контроль устатковання
Додаткових вимог немае.
А.5.3.8 Площ!, що не потребують контролю
ПлощК що не потребують контролю автоматичною системою пожежноТ сигнал1зацп, можуть

5>ти таю, як наведено нижче:
а) ванн! шмнати, душов!, умивальн! або туалети, якщо Тх не використовують для збер!гання

гссючих матер!ал1в або вщход!в;
Ь) вертикальн! шахти або вертикальн! кабельн! канали з площею поперечного перер!зу мен-

_е гг1ж 2 м2, для яких передбачено вщповщний протипожежний захист 1 заходи щодо непоширен-
-я вогню за умов проходження Тх кр!зь пщлоги, стел! або ст!ни, I якщо вони не мютять кабел!в ава-
С;Лних систем (за винятком, коли ц! кабел! мають межу вогнест!йкост1 принайми! 30 хв);

с) на навантажувально-розвантажувальн! майданчики, що розташоваы просто неба;
с!) невентильован! холодильн! камери для харчових продукт!в 1з загальним об'емом менше н!ж 20 м3.
Порожнини (включно з порожнинами пщ фальшпщлогою 1 над пщвюною стелею), потребують

окремого контролю автоматичними пожежними спов!щувачами, якщо:
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е) можлизе швидке поширення вогню або диму вздовж цих порожний за меж! прим!щення, де
виникла пожежа до моменту виявлення пожеж! пожежними спов!щувачами, розм!щеними зовн!
порожний; або

т) вогонь у порожним! може пошкодити кабел! авар!йних систем до моменту виявлення пожеж!.
Порожнини, як! не мають потреби в контролюванн! пожежними спов!щувачами:
д) висотою менше жж 1 м; I
п) довжиною менше н!ж 10 м; I
I) шириною менше ш'ж 10м;!
]) повн!стю вщокремлен! в!д !нших площ негорючим матер!алом; I
к) якщо питома пожежна навантага горючих матер!ал!в не перевищуе 25 МДж на 1м2 у будь-

якому м!сц! порожнини (див. додаток О); I
I) не м!стять кабел!в аваршних систем (за винятком, коли ц! кабел! мають межу вогнест!йкост!

не менше н!ж 30 хв).

А.6 Планування та проектування
А.6.1 Пристро'1, тд'еднан'1 до система
Додаткових вимог немае.

А.6.2 Проектування система
Додаткових вимог немае.
А.6.2.1 Сум'юнють
Додаткових вимог немае.
А.6.2.2 Несправност!
А.6.2.2.1 Обмежування впливу несправностей
Система повинна бути побудована так, щоб единична несправнють кабелю в будь-якому

поодинокому шлейф! не могла перешкоджати правильному функц!юванню бтьше н!ж оджеТ з ниж-
ченаведених функц!й:

а) автоматичне виявляння пожеж!;
Ь) спрацьовування ручних пожежних спов!щувач!в;
с) звукового передавання опов1щування про пожежу;
с!) передавання або приймання сигнал!в до/в!д пристроТв вводу/виводу;
е) приведения в д!ю додаткового устатковання (див. 6.10).
Якщо в одному корпус! поеднано кшька пристроТв !з р!зними функц!ями (наприклад, комб!на-

ц!я пожежних спов!щувач!в та звукових опов!щувач!в), то в цьому корпус! мають бути !золювальн!
пристроТ для обмеження впливання одиничноТ несправност! кабелю, як рекомендовано у цьому
розд!л!.

Проектувати шлейфи треба так, щоб у випадку одиничноТ несправност! кабелю внаслщок ко-
роткого замикання або обриву:

т) не бтьше н!ж 32 пристрою були непрацездатн!, !
д) ус! пристроТ, що непрацездатн! через несправн!сть, знаходилися в т!и сам!й зон!, !
п) ус! пристроТ, що непрацездатн! через несправн!сть, виконували однакову функц!ю.
Система повинна бути побудована так, щоб единична несправнють кабелю в окремому

шлейф! не могла перешкоджати:
!) ув!мкненню сигналу опов!щування про пожежу на площ!, що бтьше припустимоТ площ! для

одн!еТзони пожежноТ сигнал!зац!Т, або
]) звучанию опов!щування про пожежу на площ!, що бтьше припустимоТ площ! для одн!еТ зони

опов!щування, або
к) функц!юванню вс!х пристроТв опов!щування в буд!вл! (тобто, принайми! один пожежний опо-

в!щувач повинен функц!ювати).
Система повинна бути побудована так, щоб дв! несправност! в будь-якому окремому шлейф!

не могли перешкоджати функц!юванню н! автоматичним, ж ручним пожежним спов!щувачам, н!
пристроям опов!щування на одному поверс! площею бтьше н!ж 10000 м2, або бтьше н!ж у 5 про-
типожежних в!дс!ках, нав!ть якщо за площею вони менше.
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~=у Л5 эикористовують систему пожежноТ сигнал!зац!Т для запуску додаткового устаткован-
-&• мсжуъ бути додатков! обмеження щодо впливання несправност! в кабел!. Ц1 обмеження мо-
жу~= з-ачнс впливати на проектування системи пожежноТ сигнал!зац!Т. Ц! обмеження (наприклад,
оож-о-а несправнють кабелю не повинна заважати функц!юванню бтьше н!ж в однш захищуважй
ас: -схзж; зсн!) повинн! бути зазначен! у вимогах щодо монтування додаткового устатковання. Ус!
пасс--: зимсги повинн! прийматися з урахуванням вимог ВЩПОВ1ДНО до 5.2 I бути вщображен! в про-
ог" схс-зми пожежноТ сигнал!зац!Т та опов!щування про пожежу.

Г5р»мгпа 1. Да! несправност! в одному шлейф! треба розглядати як так!, котр! вщбулися за оджею причиною I спричи-
«••» :» асе 5_гьц.'е несправностей.

Првмггжа 2. Для деяких буд!вель 1з високим 1мов1рним ризиком зазначеж вище площ! можуть виявитися занадто вели-
••• ЗТУ^Ь обмеження можуть бути прийнят! за узгодженням вщповщно до 5.2 I пот!м долучен! до документацм, зазначе-
ю» • 5с

А.6.3 Зони
А 6̂ .1 Загальн/ положения
^^а^алсоЕих вимог немае.
А-6.3.2 Зони пожежноТ сигнал/зацн
У гр/М'Щеннях, що Тх контролюють автоматичн! системи пожежноТ сигнал1зацм, под!л при-

•ше̂ -ь ге зсни пожежноТ сигнал1зацп повинен вщпов!дати вс!м нижченаведеним вимогам:
а. г„-сша одн1еТ зони на кожному повера не повинна перевищувати 1600 м2;
Ь' РЗСДС зона охоплюе бтьше н!ж 5 прим!щень, то адреса юмнати повинна в!дображатися на

ИГЖП збс мае бути встановлений над дверима виносний пристр!й оптичноТ сигнал1зацм для !нди-
вяжкмгё-л. з як!й спрацював пожежний спов!щувач;

с^ ?х_;с зсна виходить за меж! одного протипожежного в1дс!ку, то меж! зони повинн! в!дпов1-
Я&тл «екём -ротипожежних в1дс1к1в, 1 площа поверху зони не повинна перевищувати 400 м2;

с ссж>а зона повинна бути в межах одного поверху буд!вл1, за винятком, якщо:
* эсга охоплюе сходов! кттки, кабельн!, л!фтов! шахти або !нш! под!бн! конструкц!Т, що ви-

-= за ч»еж; одного поверху, але знаходяться в межах одного протипожежного в!дс!ку, або
2 загзльна площа поверху буд!вл! становить менше н!ж 300 м2.

-^егазначен! вимоги а) — о1) можуть бути зм!нен! п!д час узгодження вщповщно до 5.2 ! пот!м
-ег-; лс дскументац1Т, зазначеноТ у 5.6. Чинники, як! треба враховувати п!д час узгодження:
е зилимють у межах зони;
Г: застань, що мае бути пройдена у межах зони;
д <снф1гурац!я к!мнат ! вид д!яльност! у межах зони.
А.6.4 Виб1р аетоматичних / ручних пожежних спов1щувач!в
Цсла~ксБих вимог немае.
А.6,5 Розташоеуеання та розмщення аетоматичних ! ручних пожежних спое/щувач/'е
А.6.5.1 Загальн \
з "!Ена стеля
Загглсм ефективн!сть теплових або димових пожежних спов!щувач!в залежить в!д того, на-

слизько в!д стел! знаходиться спов!щувач. Пожежн! спов!щувач! треба встановлювати так,
с~ ^утлив! елементи знаходилися в межах верхн!х 5 % висоти прим!щення. У зв'язку з !мо-

сс~х: утзорювання холодного граничного шару пожежний спов1щувач не можна вмонтовувати
!а-. с~ел1.
> таблиц! А.1 издано робоч! рад!уси пожежних спов!щувач!в, змонтованих у межах верхых

5% зиссти прим!щення.
Для точкових пожежних спов!щувач!в горизонтальна вщстань м!ж будь-якою точкою контро-

.иьсосноТ площ! и найближчим пожежним спов!щувачем не повинна перевищувати робочого рад!у-
зазг-аченого в таблиц! А.1, за винятком зазначеного у А.6.5.1.

Для димових променевих пожежних спов!щувач!в горизонтальна вщстань м!ж будь-якою точ-
сс-трольованоТ площ! и найближчим пожежним оптичним л!н!йним спов!щувачем не повинна

ге=х!дузати робочого рад!уса, наведеного в таблиц! А.1, за винятком зазначеного у А.6.5.1. По-
с- -роменев! димов! спов1щувач1 треба монтувати на ст!йк!й конструкцп.
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Для теплових ! димових пожежних спов!щувач!в, яких не охоплюе сфера застосування чин-
них стандарт!в (шип вимоги сумюност!, н!ж встановлен! зпдно з ДСТУ ЕМ 54-13), треба керувати-
ся рекомендац!ями виробника. Ц! пожежн! спов!щувач! можна використовувати лише теля узгод-
жувань вщповщно до 5.2.

Якщо на площ! контролю пожежних спов!щувач!в виникають перепади температур, то стовп
диму, що п!д!ймаеться в!д вогнища пожеж!, може розтектися знизу та утворити шар ран!ше, н!ж
досягне стел!. Якщо висоту цього шару можна визначити заздалепдь, то додатково до змонтова-
них пожежних спов!щувач!в на стел! можна зстановлювати додатков! пожежн! спов!щувач! на ви-
сот! прогнозованого утворення шару диму внаслщок стратиф!кац!Т.

Ь) стел! з нахилсм
У раз! монтування пожежних спов!щувач!в у найвищому м!сц! похилоТ стел! рад!уси, що наве-

ден! в таблиц! А.1, можуть бути зб!льшен! !з розрахунку 1 % на кожен 1° нахилу, до значения 25 %.
Якщо стеля мае ф!гурний профть, то в цьому випадку розраховують середне значения нахилу.

Якщо контрольоване прим!щення мае похилий дах з! схилами або дах !з ктькома вершинами,
то спов!щувач! треба монтувати в межах кожноТ вершини. Якщо р!зниця за висотою м!ж верхом
I низом вершини буде менша за 5 % в!д внести м!ж вершиною ! пщлогою, то дах можна розгляда-
ти як р!вний.

с) ст!ни, перегородки та перешкоди
Пожежн! спов!щувач! (кр!м оптичних променевих димових пожежних спов!щувач!в) треба вста-

новлювати на в!дстан! не менше н!ж 0,5 м вщ будь-яких ст!н або перегородок. Якщо ширина при-
м!щення менше за 1,2 м, то спов!щувач! треба встановлювати в середн!й третий! ширини стел!.
У тих випадках, коли прим!щення роздтен! ст!нами, перегородками або стелажами, що доходять
до стел! ближче н!ж на 0,3 м, то вщгороджен! в такий спос!б примщення треба розглядати як при-
м!щення !з суц!льними перегородками, ! Тх треба вважати окремими прим!щеннями. Навколо кож-
ного спов!щувача в рад!ус! не менше н!ж 0,5 мм повинен бути втьний прост!р.

Таблиця А.1 — Значения робочих рад:ус1в 1 обмеження щодо висоти прим!щень

| Тип пожежного
! спов!щувача

Теплев!:

з ДСТУ ЕN 54-5:

Клас 1

Лимоэ!:

ТОЛКОВ! ЗПДНО

з ДСТУ ЕN 54-7:

"ссменев!

з ДСТУ ЕN 54-1 2:

Висота прим!щення (м)

4,5 > 4,5
6

> 6
8

> 8
11

Робочий рад!ус (м)

5

7,5

7,5

5

7,5

7,5

5

7,5

7,5

NN

7,5

7,5

> 11

25

> 25

N5

NN

7,5а)

N5

N5

N3

Пояснения:
N5 (Мо( зи!4аЫе) — не придатн! для використовування за цих висот;
NN ((Ыо( погта1!у) — зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування допускають
а! Зазвичай, необхщне уотановлювання другого р!вня спов!щувач!в на висот!, що приблизно дор!внюе половин! висот!

грим!щення.

с!) вентиляц!я та пов!трян! потоки
Якщо кратн!сть пов!трообм!ну за годину перевищуе п'ятиразову кратнють, може знадобитися вста-

г-свлювання додаткових спов!щувач!в понад визначеноТ ктькост! — зпдно з цими настановами. У та-
ких випадках рекомендують застосовувати засоби перев!ряння (так! як !м!татори диму) для визначан-
ня модел! пов!тряних потоюв ! вибору м!сця, що придатне для розм!щення додаткових спов!щувач!в.
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Не дозволено монтувати сповщувач! безпосередньо в потоц! вже охолодженого пов!тря !з сис-
теми ксндишювання. Якщо подавання пов!тря здшснюеться через перфоровану стелю, то поверх-
ня стел! в рад!ус! щокайменше 0,6 м навколо кожного спов!щувача повинна бути суцтьною. Якщо
спов!щувач! треба встановлювати на вщстан! ближче н!ж 1 м в!д будь-якого вихщного отвору або
у будь-яюй точц1, де шзидк!сть пов!тряного потоку перевищуе 1 м/с, то особливу увагу треба звер-
нути на впливання цього повггряного потоку на роботу спов!щувача.

Пов!трян! потоки з! швидюстю потоку пов!тря бтьше н!ж 5 м/с можуть спричинити хибн! три-
воги для !он!зац!йних пожежних сповщувач!в.

е) спов1щувач! в повггроводах
Димов! пожежн! спов1щувач1 можна встановлювати у вентиляцмних пов!троводах, як для конт-

ролювання поширювання диму системою вентилювання, або як частину локально!' системи конт-
ролю устатковання.

Незважаючи на те що вони можуть бути шд1мкнен1 до загальноТ системи пожежноТ сигнал1зацн,
ц! димов! пожежн! спов!щувач1 треба розглядати як так!, що забезпечують локальний контроль I як
доповнення до звичайноТ системи пожежноТ сигнал1зацм. Зниження концентрацм через змшуван-
ня диму 31 св1жим пов!трям призводить до зниження ефективност! димових пожежних спов1щувач1в,
установлених у пов!троводах, 1 в ц!лому системи пожежноТ сигнал!зацп, 1 якщо систему вентилю-
вання пов!тря буде вимкнено, то дим буде дуже пов!льно потрапляти до спов1щувач1в.

Якщо пов!тря з юлькох отзор!в забирания пов!тря перем1щуеться в одному канал!, то це та-
ксж може призвести до зниження ефективност! димового пожежного спов1щувача, що розм!щений
у сп!льному канал! через зниження концентрацп диму або стратиф1кацм.

Щоб уникнути ВПЛИВ1В турбулентност! пов!тря, пожежн! сповщувач! або пробов!дб1рники тре-
ба встановлювати на прямолш!йних дшянках пов1тровод1в принайми! на вщстан! втрич! б!льш!й
значения ширини пов!троводу вщ найближчого його нахилу, вигину або з'еднання (див. рисунок А.1).

Пояснения:

1 — напрямок повггряного потоку;

2— пробовщб1рник пожежного спов!щувача;

3 — ширина повггроводу;

4 — м!н1мальна в!дстань вщ найближчого нахилу, вигину або з'еднання пов!троводу для встановлення пожежного

спов1щувача.

Рисунок А.1 — Розташування пожежного спое1щувача у пов!троводах
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За висских швидкостей пов!тряних потоюв деяк! конструкцн димових пожежних спов!щувач!в
можуть стати непрацездатними. Виробники таких спов!щув'ач!в зазвичаи постачають додатково
пробов!дб!рники або екрани, що мають встановлюватися за необхщност!.

У тих випадках, коли швидюсть пов!тряного потоку в пов!тровод! може бути дуже високою або
зм!нюватися в широкому д!апазон!, найкраще шдходять асп!рац!йн! пожежн! спов!щувач!.

т) нер!вн! стел!
Стел! з нер!вностями глибиною менше н!ж 5 % висоти стел! потр!бно розглядати як р!вн! и ро-

боч! рад!уси зон виявляння спов!щувач!в, Тх треба застосовувати в!дпов!дно до таблиц! А.1.
Будь-як! нер!вност! стел! (наприклад, балки), що мають висоту бтьше н!ж 5 % висоти стел!,

пстр!бно розглядати як перегородки, ! в цьому випадку треба виконувати так! вимоги:
О > 0,25(Н - Л): спов!щувач! встановлюють у кожному в!дс!ку;
О < й,25(Н - Н): спов!щувач! встановлюють у кожному другому в!дс!ку;
О < 0,13(Н - Ь): спов!щузач! встановлюють у кожному третьему в!дс!ку.

де О — вщстань м!ж балками (м), що вим!ряна в!д зовн!шн!х стор!н;
Н — висота прим!щення (м);
Ь — висота балки (м).

Якщо стеля мае форму групп невеликих в!дс!к!в (як сттьники), тод! один точковий спов!щувач
може контролювати трупу в!дс!к!в у межах робочих рад!ус!в, зазначених у таблиц! 1. Внутр!шн!й
об'ем, що контролюеться одним спов!щувачем, не повинен перевищувати так! значения:

— для теплових пожежних спов!щувач!в: V = 6 м2 (Н - Л);
— для димових пожежних спов!щувач!в: V = 12 м2 (/-/-/?),
де

Н

Пояснения:

Н — висота прим!щення (м);

'-, — висота балки (м).

Рисунок А.2 — Стввщношення щодо висоти примщення та висоти балки

У прим!щеннях !з фальшп!длогою висоту балки треба вим!рювати в!д верхньоТ поверхн!
сгальш-п!длоги.

д) контроль над п!дв!сною стелею
Якщо в прим!щенн! е перфорован! п!дв!сн! стел!, то обирания м!сця розм!щення спов!щувач!в

залежить в!д двох аспект!в:
1) чи потр!бен контроль ознак пожеж!, що може виникнути нижче п!дв!сноТ стел!;
2) чи потр!бен контроль ознак пожеж!, що може виникнути над пщвюною стелею.

Якщо перфорац!я п!дв!сно'|' стел! мала ! при цьому немае гид пору пов!тря за допомогою вен-
-лляцм, що може перем!щувати дим кр!зь п!дв!сну стелю, то для контролю пожеж!, що може виник-
->—и нижче п!дв!сноТ стел!, треба розм!щувати спов!щувач! нижче п!дв!сноТ стел!.
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Якщс е несеэпека виникнення пожеж! над п!дв!сною стелею, спов!щувач! треба встановлювати
над пщв1снсю стелею.

Для зиязлення пожеж!, що виникла пщ пщвюною стелею, можна зикористовувати спов!щувач!,
встановлен! над п!дз!сною стелею, 1 спов!щувач! пщ пщвюною стелею встановлювати не треба, якщо:

3) перфорац!я складае бшьше н!ж 40 % площ! будь-якоТ секцп стел! розм!ром 1м 1м, I
4) розм!р кожного отвору перфорацм' перевищуе 10 мм 10 мм, I
5) товщина стел! не перевищуе трикратного м!н!мального розм!ру перфорацм.

Под!бн! випадки вимагають !ндив!дуального узгодження залежно в!д типу, ктькост! и площ!
перфорацм, виду та юлькост! горючего матер!алу 1 в!д кратност! вентиляцм, яка може перемщувати
дим кр!зь п!дв!сну стелю.

п) контроль пщ фальшпщлогою
У примщеннях 1з фальштдпогою пожежн! спов!щувач! треба монтувати нижче р!вня фальш-

пщлоги як в окремому прим!щенн!, за винятком, коли виконуеться одна з таких умов:
1) фальшпщлога мае перфорац!ю, як то зазначено в А.6.5.1д) позиц!я перел!ку 3)—5), або
2) фальшпщлога виготовлена з матер1алу, що мае «реакц!ю на вогонь» класу А1-,, А2-1 або

В1 (див. ЕМ 13501-1) I шд нею вщсутня пожежна навантага.

Нацюнальна прим!тка
ЕЫ 13501-1 Р!ге с1аз51Яса1юп о^ сопз1гис11сп ргос!ис(5 апс! Ьш1с11пд е1етеп1з — Раг1 1: С1азз|(1са1!оп

геасЯоп 1о Яге 1ез(з (Пожежна класиф!кац!я буд!вельних матер1ал1в та буд!вельних конструкций. Чаотина 1. Класиф1кац1я
на основ! показниюв випробовувань щодо реагування на тестов! пожеж!).

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ
Тут I дал! «мае «реакц!ю на вогонь» клас!в А1, А2 або В» треба розум!ти як «належить до

класу горючост! НГ або П зпдно з ДБН В.1.1-7»

!) спов!щувач!, що розташован! не на стел!
У раз! вщсутност! стел! або явища стратиф!кацм, поширення продукт!в гор!ння буде обмежу-

ватися факелом, що п!д!ймаеться над вогнищем. Якщо теплов! або димов! пожежн! спов!щувач!
використовують для виявляння продукте згоряння, що п!д!ймаються, (наприклад, у раз! викорис-
товування оптичних променевих спов!щувач!в, змонтованих на мал!й висот! в атр!ум!, або в раз!
використовування спов!щувач!в, що не розташован! на стел!), обмеження щодо висоти треба прий-
мати в!дпов!дно до таблиц! А.1, а ефективний робочий рад!ус (як для теплового, так ! для димо-
вого пожежних спов!щувач!в) треба приймати р!вним 12,5 % висоти розташування сповщувача над
найвищим м!сцем !мов!рного вогнища пожеж!.

А.6.5.2 Теплое! та димов! пожежн/ спов!щувач1
Кожне прим!щення або закритий прост!р повинно контролюватися щонайменше одним пожеж-

ним спов!щувачем.
А.6.5.3 Спов1щувач1 полум'я
Додаткових вимог немае.
А.6.5.4 Ручн! пожежн/ спое/щуеач/
Ручн! пожежн! спов!щувач! треба розташовувати так, щоб для будь-якоТ людини, яка перебу-

вае на об'ект!, в!дстань, яку вона повинна подолати до найближчого ручного пожежного спов!щу-
вача, не перезищувала 30 м. У примщеннях, де можливими користувачами можуть бути малобтьн!
групп людей, ця вщстань повинна бути зменшена.

Може виникнути потреба в тому, щоб ручн! пожежн! спов!щувач! монтувалися в безпосередый
близькост! в!д пожежонебезпечних зон. При цьому особливу увагу треба придшити тому, щоб ц!
ручн! пожежн! спов!щувач! (за необх'щност!) мали можлив!сть повторного взведения.

Зазвичай ручн! пожежн! спов!щувач! треба встановлювати на висот! 1,2—1,6 м вище р!вня
тдлоги.

А.6.5.5 1дентиф1кац!я
Якщо, для розп!знавання необхщних зв'язюв м!ж спов!щувачем ! ППКП використовують мар-

ковання, то номерн! або л!терн! познаки треба наносити на спов!щувач або поруч !з ним,! вони по-
винн! дублюватися на ППКП. Ц! познаки повинн! бути видимими з р!вня п!длоги без використову-

35



11С7У-Н СЕМ.Т5 54-14:2009

за—= л-асини абс !ншсго пожежного устатковання. Якщо спов1щувач1 розташован! сховано (на-
- слетал чал -1дз;с:чсю стелею або шд фальшпщлогою), то дублювальне розгмзнавальне маркован-
- = -СЗЯНггС 5уГИ ВИДИМИМ 13 Р1ВНЯ ПЩЛОГИ.

А.6.6 Система I пристро)' опов/щування
А.6.6.1 Загальн! положения
Дслатхових вимог немае.
А.6.6.2 Звуков! сигнала
а) р!вень звуку
Р|вень звукового опов'идування про пожежу повинен складати щонайменше 65 дБ(А), або бути

ча 5 дБ(А) вище за р!вень будь-якого шуму його середовища I його тривалють повинна бути б!льше
за 30 с, при цьому треба завжди вибирати бтьше значения. Якщо опов!щування про пожежу по-
винно також будити людей, то в головах л!жка мш!мальний р!вень звуку повинен бути не менше
н!ж 75 дБ(А).

Ц! м!н1мальы р!вн1 звуку повинн! досягати будь-яксТ точки перебування, в якш опов1щування
повинно бути чутне.

Р1вень звуку в будь-якому м1сц1, де перебувають люди, не повинен перевищувати 120 дБ(А).
За необхщност!, р!вень звуку можна вим!рювати приладом, що вщповщае 1ЕС 60651, тип 2

з уповшьненою реакц!ею I «А» — характеристикою.

Нашональна прим!тка
!ЕС 60651:1979 Зоипс! 1еуе!з те(егз (Шумом!ри).

Ь) частота звуку
Звук опов!щування пожежноТ тривоги повинен знаходитися в д1апазон1 частот, яю легко може

-счути будь-яка людина, яка перебувае на об'ект!. Зазвичай звук, основна частина енерпУ якого
з-нхсдиться в д!апазон1 в!д 500 Гц до 2000 Гц, може почути бшышсть людей.

с) пристроТ опов!щування
К;льк1сть I тип використовуваних опов!щувач!в повинен бути достатн!й, щоб створити р!вень

з=>\ 31ДПОВ1ДНО до А.6.6.2.
У буд1вл1 необхщно встановлювати принайми! не менше двох опов1щувач1в, нав!ть якщо ре-

<смендсваний р!вень звукового сигналу можна забезпечувати одним опов!щувачем.
У кожному протипожежному вщаку треба встановлювати не менше одного опов!щувача.
Якщс м!ж найближчим опов!щувачем 1 прим!щенням розташовано б!льше н!ж одн! двер!, то

уалсймоз1рнс, що опов!щувач 1з рекомендованим р!внем звуку буде почутий. Для того щоб у дея-
•сих м!сцях уникнути занадто високих р1вн!в звуку, краще встановлювати бтьшу юльюсть тихих опо-
з;1-:у5ач1з, н!ж меншу к1льк1сть дуже голосних.

с1} тоивал1сть опов1щування
Звук опов!щування про пожежу повинен мати певну тривалють. У визначених випадках мож-

-а зикористозувати як переривчасте опов!щування або сигнал 1з р!зними частотами 1 ампл!тудою,
~ак • звучания мелод1й, якщо користувач! об'екта навчен! д!ям у випадку надходження такого сиг-
-г.-*; пожежнсТ тривоги, I ц! сигнали не викликають непорозумшня у в1дв1дувач1в.

е) мовленнез! системи опов!щування
Ях^до для оголошування пожежноТ тривоги використовують мовленневу систему, то треба ви-

<с-у=ати так! вимоги:
1) вщповщне опов!щування (чи записане, чи синтезоване), яке автоматично передаеться

_. саз: пожежноТ тривоги або одразу, або теля визначеноТ тривалост! затримки; передавання цьо-
~с ~ов1ломлення не повинно залежати вщ присутност! оператора;

2) ус! мовленнев! пов!домлення повинн! бути ясн!, ч1тк1, однозначн! заздалег!дь п!д-

3) р!вень звуку в буд1вл! повинен вщповщати вимогам А.6.6.2а), за винятком того, що р!вень
зз/ку повинен бути вище принайми! на 10 дБ(А) вщ р!вня !нших звуюв з оч!куваною тривал!стю
2С с або бтьше;

4) повщомлення, яке передають, повинно бути зрозумтим;
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5, ус, 1г;ш: повщомлення, наприклад общня перерва, початок або юнець робочого дня, не
.-н! бути сплутан! з опов!щуванням про пожежу, I сигнал пожежноТ тривоги повинен мати най-

зищий пр!ори~ет;
6) прсм!жок часу м!ж повторами повщомлень про пожежну тривогу не повинен перевищу-

вати 30 с: I якщо використовують сигнал, що заповнюе паузу, схожий на умовний сигнал, то пер!-
од паузи повинен перевищувати 10 с;

7) у раз! ув!мкнення стану пожежноТ тривоги повинно вщбуватися автоматичне вимкнення
вс!х аудювход(в, за винятком м!крофона(-!в) для передавання повщомлень (див. 6.6.1) ! пристрош
передавання повщомлення про пожежну тривогу (або р!вноц!нного мовленневого генератора);

8) якщо порядком д!й у раз! пожеж! передбачено, що повщомлення повинна передавати
людина, то не менше двох м!крофон!в повинн! бути визначен! як так!, що призначен! для переда-
вання повщомлення про пожежу. Ц! м!крофони повинн! бути п!д!мкнен! так, щоб була можлив!сть
лише для уповноваженого персоналу.

?) використовування сигнал!в опов!щування про пожежу для !нших ц!лей
Зазвичай, кр!м прямого призначення, якщо необхщне реагування на !нш! поди, як! аналопчн!

реагуванню у раз! пожеж!, сигнали пожежноТ тривоги можна використовувати для шших ц!лей, на-
приклад терм!нового евакуювання з територи, на яюй звучить сигнал пожежноТ тривоги, з викори-
стовуванням шляху евакуювання, передбаченого у раз! пожеж!. За необхщност! шшого способу
реагування сигнал пожежноТ тривоги не можна використовувати, кр!м випадк!в, коли в!н буде суп-
роводжуватися пояснювальною !нформац!ею.

А.6.7 Контроль та 1ндикац1я
А.6.7.1 М1сце розташування ППКП
Якщо ППКП в!ддалений вщ входу, який використовують п!дрозд!ли пожежноТ охорони п!сля

прибуття, то треба передбачати позначки, що вказують м!сце розташування ППКП. Цю вимогу треба
брати до уваги п!д час узгодження вщповщно до 5.2.

А.6.7.2 Дублювання /ндикацн
Додаткових вимог немае.
А.6.7.3 Дублювання контролю
Додаткових вимог немае.
А.6.7.4 Допом1жн/ засоби виявляння м'юць тривоги
Поряд !з ППКП повинен бути розташований ч!ткий та правильно ор!ентований план зон (який

може бути у вигляд! мнемон!чноТ схеми) або комплект схем зон. На вимогу п!дрозд!л!в пожежноТ
охорсни, як зазначено в 5.2, можуть знадобитися додатков! плани зон або схеми зон в !нших м!сцях.

А.6.8 Електропостачання
Додаткових вимог немае.
А.6.8.1 Устатковання електроживлення
Додаткових вимог немае.
А.6.8.2 Основне джерело електроживлення
Додаткових вимог немае.
А.6.8.3 Резервна електропостачання
Для унеможливлення впливу несправностей устатковання або порушення мережного елект-

ропостачання, резервне джерело живлення повинно забезпечувати функц!ювання системи пожеж-
ноТ сигнал!зацп щонайменше протягом 72 год, теля чого у нього ще повинно лишатися достатньо
емност! для живлення системи в режим! тривоги протягом не менше н!ж 30 хв.

Якщо сигнал про несправност! одразу надходить на центральний пульт об'екта або пункт прий-
мання сигнал!в про несправнють, а максимальний термш для усунення несправност! вщповщно
до договору складае не бшьше н!ж 24 год, час роботи вщ резервного джерела живлення може бути
зменшено з 72 год до 30 год. Цей час може бути в подальшому зменшено до 4 год, якщо цшодо-
бово на м!сц! е запаси! частини, персонал для виконування ремонтних роб!т ! генератор резерв-
ного живлення.

Тривал!сть роботи резервного джерела живлення, зазначену вище, вважають достатньою для
бшьшост! випадюв звичайного використовування. Можуть мати м!сце випадки, де потр!бна бтьша
тривалють роботи. У цьому випадку треба дотримуватися вимог вщповщно до 5.2.
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Приуггха 1. Треба зважувати на знижування емност) батареУ через старжня. Зазвичай вважають достатки, коли почат-
ксву емнютъ триймаю—о бльше на 25 % розрахунково'( величини емносл.

Приштка 2. Емжс-ъ 6атаре'( зазвичай визначають виходячи з! струму, що може споживатися протягом 20-годинного
гес1слу рсзряджання. За бипыиоУ швидкост! розряджання (наприклад, п!д час пожежнр! тривоги) емнють батареЧ може виявитися
значно нижче н номинального значения. При цьому треба дотримуватися рекомендац1й виробника акумуляторних батарей.

А.6.9 Сигнала, що передаються на пункт централ!зованого пожежного спостер!гання
Додаткових вимог немае.
А.6.10 1нше устатковання або система
Додаткових вимог немае.

А.6.11 Кабельн! та з'еднувальн! л/нГ/
Додаткових БИМОГ немае.
А.6.11.1 Типи кабел /в
Додаткових вимог немае.
А.6.11.2 Захист в!д пожеж!
а) загальн! положения
Кабел!, що повинн! функц!ювати бтьше одн!еТ хвилини гмсля виявлення пожеж!, повинн! бути

слйю до впливу вогню 1 витримувати його д!ю не менше н!ж 30 хв або бути захищеж так, щоб
забезпечувалася Тхня вогнест1йк!сть протягом зазначеного пром!жку часу. До таких кабел!в в!д-
носяться:

1) з'еднання м!ж ППКП I будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно
з кабелями м!ж пристроями опов!щування та Тхн!ми джерелами живлення;

2) з'еднання м!ж окремими частинами ППКП;
3) з'еднання м!ж головним ППКП I будь-якою дублювальною панеллю Ыдикацм;
4) з'еднання м!ж головним ППКП I будь-якою дублювальною панеллю керування;
5) будь-яю кабел!, як! повинн! функц!ювати п!сля затримки протягом перев!ряння виникнен-

ня пожеж!.
Ь) Спец1альн1 вимоги до кабел!в, як! з'еднують ППКП з шшим пристроями (автоматичними та

пожежними ручними спов!щувачами, пристроями опов!щування тощо)
1) Рад1альн1 шлейфи

Повинж:
1) проходити кр!зь площ|, що Тх контролюють пожежн! спов1щувач1, так, щоб у раз! пожеж!

ППКП функц!ював у режим! «пожежа»; або
11) бути СТ1ЙКИМИ до впливу вогню I витримувати його д!ю не менше н!ж 30 хв або повинн!

бути захищен! так, щоб забезпечувалась Тхня вогнестшюсть протягом визначеного пром!жку часу.
2) Ктьцев! шлейфи

Велике полум'я в окремому незахищеному вщаку ймов1рн!ше може бути причиною багатора-
зових несправностей у кабел! будь-якого незахищеного шлейфа, як'ий проходить кр!зь цей вщак.
Якщо несправност! в результат! такоТ пожеж! призведуть до:

!) несприятливого впливання на функцм протипожежного захисту (!нш!, н!ж функцм вияв-
ляння пожеж!) у бтьше н!ж одтй зон!, !

11) ц! функцГГдуже важлив! для орган!зування порядку д!й у раз! пожеж! в пер!од, встанов-
лений у документац!Т, зазначежй у 5.6, то кабел! шлейф!в у межах цього в!дс!ку повинн! бути за-
хищен! в!дпов!дним чином, щоб забезпечувалась Тхня вогнест!йк!сть в умовах впливу вогню та п!д
час пожежогастня протягом визначеного перюду або 30 хв — те значения, що буде бтьше.

А.7 Монтування
А.7.1 Загальн! положения
Додаткових вимог немае.

А.7.2 Розташовування та розм'ицення устатковання
Додаткових вимог немае.
А.7.3 Монтування кабел!в
Додаткових вимог немае.
А.7.3.1 Загальн! положения
Додаткових вимог немае.
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А.7.3.2 Система кабельних трубопровод/в, канал/в \
Додаткових вимог немае.
А.7.3.3 Кабельн! л/н/7
Кабел!, що з'еднують м!ж собою компоненти системи пожежноТ сигнал1зацп та оповщування,

е важливою частиною, I мають бути обов'язково захищен! вщ завад. Може бути два основних дже-
рела таких завад:

а) неправильне пщ1мкнення, вщ!мкнення кабелю або 1нше ф!зичне втручання, у той час як
кабел! шших систем пщ1мкнено.

Ь) електричн! завади, зазвичай вщ перехщних процеав у розташованих поруч 1нших кабелях,
призначених для передавання потужних сигнал!в керування або електроенерпТ.

Для зниження таких завад кабел! системи пожежноТ сигнал1зацм та опов!щування треба вщок-
ремлювати вщ кабел!в шших систем. 1хне окреме прокладання можна виконувати одним або юлько-
ма такими способами:

с) прокладання в системах кабельних трубопровод!в, короб!в глухих та з! зжмними кришка-
ми або канал!в, передбачених для кабел!в пожежноТ сигнал 1зацм та опов!щування:

1) вщокремлювання вщ Ыших кабел!в мехаычним способом за допомогою мщного, жорст-
кого I довгов1чного матер!алу, що в1дпов!дае вимогам клаав А1, А2 або В стандарту ЕМ 13501-1;

2) прокладання на вщповщнш вщстан! (зазвичай щонайменше 0,3 м) вщ кабел!в !нших
систем;

3) використовування електрично екранованих кабел!в.
Кабел! пожежноТ сигнал1заци та опов!щування повинн! також:
с1) мати вщповщне марковання або позначки, нанесен! з штервалами не б!льше н!ж 2 м, яю

зказують на Тхне призначення ! вимоги щодо розподту; або
е) мати забарвлення на вс!й протяжност! оболонки кабелю чи зовжшнього покриву кольором,

1дс вщр1зняеться (наприклад, червоним); або
т) рсзм!щуватися в системах кабельних короб!в (глухих та з! зн!мними кришками)! канал!в, при-

значених винятково для кабел!в пожежноТ сигнал1зац1Т, з вщповщним позначенням, маркованням.
Кабельн! короби глух! та з! зн!мними кришками та канали, призначен! винятково для кабел:в пожеж-

нсТ о1П-"ал1зацГ|' та опов!щування, треба закривати кришками, I вс! кришки треба над!йно ф!ксувати.
Якщо застосовують багатожильний кабель, гнучкий кабель або шнур для шлейф!в пожежноТ

сигьал1зацм та опов!щування, то жодна з жил не повинна бути використана для шших ланцюпв,
скр!м як шлейфи пожежноТ сигнал1зацм та опов!щування.

Кабел! живлення 1з напругою бтьшою за наднизьку треба в'щокремлювати вщ 1нших кабел!в
системи пожежноТ сигнал1заци та опов!щування. Зокрема, кабель електропостачання не повинен
зходити в той самий кабельний увщ, що використовують для живильних кабел!в таких, як кабел!
передавання сигнал!в з наднизькою напругою.

Немае потреби в розподш! кабел'щ електроживлення пожежноТ сигнал1зацм та опов!щування
про пожежу з живильноТ сторони в!д !золювального захисного пристрою (див. 6.8.2).

А.8 Введения в експлуатафю та перев!ряння
Додаткових вимог немае.

А.9 Схвалення третьою стороною
Додаткових вимог немае.

А.10 Експлуатування системи
Додаткових вимог немае.

А.11 Техжчне обслуговування
А.11.1 Загальн! положения
Додаткових вимог немае.
А.11.2 Перев/ряння та техн/чне обслуговування
Додаткових вимог немае.
А.11.2.1 Порядок техничного обслуговування
Необхщно дотримуватися нижченаведеного регламенту техжчного обслуговування.
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а) щоденно
Користузач ! (або) замовник повинен бути впевнений, що кожного дня перев!ряють:

1) чи ППКП знаходиться в режим! спокою, або, що будь-як! вщхили в!д режиму спокою були
занесен! до експлуатац!йного журналу ! про них було повщомлено в орган!зац!ю з техычного об-
слуговування;

2) що будь-який отриманий у попередый робочий день сигнал тривоги прийнятий;
3) що, за потреби, система ц'тком була вщновлена теля будь-якого вимкнення, тестування

або вимкнення звукового сигналу.
В експлуатацмйний журнал треба заносити будь-як! виявлен! несправност! та Тх треба якомо-

га швидше усувати.
Ь) щом!сячно
Користувач ! (або) замовник повинен бути впевнений, що один раз на м!сяць:

1) резервний електрогенератор, що в!дпов!дае 6.8.3, запускався, р!вень палива перев!рено;
!, якщо необхщно, поповнено;

!) е достатн!ми запаси паперу, тонера ! стр!чки для будь-якого принтера;
и) пристроТ для тестування !ндикац!Т (як зазначено у 12.11 ДСТУ ЕН 54-2) функц!юють ! не

виявлено несправного ждикатора елементу !ндикац!Т.
В експлуатац!йний журнал треба заносити ус! виявлен! несправност! та Тх треба якомога швид-

ше усувати.
с) щоквартально
Користувач ! (або) замовник повинен бути впевнений, що один раз на три м!сяц! компетент-

ний фах!вець:
1) перев!ряе ус! записи в експлуатацчйному журнал! та вживае вс!х необх!дних заход!в для

приведения системи в працездатний стан;
2) перев!ряе як спрацьовуе щонайменше один автоматичний або ручний пожежний спов'ицу-

вач у кожнт зон!, щоб бути впевненим чи буде ППКП правильно приймати ! вщображувати сигнал,
вмикае опов!щування про пожежу и !нш! пристроТ попередження або допом!жн! пристроТ;

Прим1тка. Процедуру треба виконувати так, що небажаж функци (там як випускання вогнегасно'1 речовини) не зд!йс-
нювалися.

3) перев!ряе, чи правильно ППКП виконуе функц!ю !ндикац!Т несправностей;
4) перев!ряе можлив!сть ППКП керувати функц!ею зачинення ! вщчинення дверей;
5) за можливост!, перев!ряе зв'язок !з шдроздтами пожежноТ охорони або пунктом прий-

мання пожежноТ тривоги;
6) виконуе вс! додатков! перев!ряння ! випробовування, запропонован! монтувальною

орган!зац!ею, постачальником або виробником;
7) переконуеться, що не проведено перепланування або зм!ни призначення окремих при-

м1щень, що може спричинити зм!ни у вимогах щодо розташування автоматичних, ручних пожеж-
них спов!щувач!в або пристроТв опов!щування, ! якщо зм!ни мали м!сце, то треба провести в!зуаль-
ний огляд вщповщно до А.11.2.1 о1) 5).

В експлуатацчйний журнал треба заносити будь-як! виявлен! несправност! та Тх треба якомо-
га швидше усувати.

и) щор!чно
Користувач ! (або) замовник повинен бути впевнений, що один раз на р!к компетентний фах!вець:

1) виконуе регламенти, рекомендован! для щоденного, щомюячного ! щоквартального об-
слуговування;

2) перев!ряе правильн!сть функц!ювання кожного спов!щувача в!дпов!дно до вказ!вок ви-
эобника;

Принитка 1. Незважаючи на те щс треба перев!рити кожний спов!щувач пщ час щор!чного перев!ряння, дозволено тес-
-.33-и до 25 % спов!щувач1в пщ час проведения щоквартального обслуговування.

3) перев!ряе можливють ППКП виконувати будь-яку додаткову функц!ю;
Прим!тка 2. Процедуру треба виконувати так, щоб небажан! функцн (таю як випускання вогнегасноТ речовини) не

а^ Рснювалися.

4) проводить огляд для тдтвердження, що вс! кабельн! з'еднання та устатковання не уш-
<сл;кен! и над!йно захищен!;
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5) проводить огляд \з метою перев!рити, чи проводили перепланування буд!вл1 або чи
немае змш призначення окремих прим!щень, що може спричинити шш! вимоги щодо розташуван-
ня автоматичних I ручних пожежних спов1щувач1в або пристроТв опов!щування. Кр1м того, шд час
оглядання треба перев!ряти чи навколо кожного спов!щувача е втьний прост!р у рад!ус1 не мен-
ше н!ж 0,5 м та ва ручн! пожежн! спов!щувач1 знаходяться у вщкритих 1 доступних м!сцях;

6) перев!ряе та випробовуе вс! акумуляторж батареТ.
В експлуатацшний журнал треба заноси™ ва виявлен! несправност! та Тх треба якомога швид-

ше усувати.
А.11.3 Позапланове техн/чне обслуговування
Додаткових вимог немае.
А.11.4 Ремонт та реконструкция
Додаткових вимог немае.
А.11.5 Запаси! частини
Додаткових вимог немае.
А.11.6 Документами
ГПсля завершения квартального та щор!чного обслуговування орган1зац!я, в1дпов!дальна за

проведения перев1ряння, повинна надати В1дпов1дальн1й особ! пщписане п!дтвердження, що пе-
рев!ряння вщповщно до А.11.2.1с) I А.11.2.1с1) завершено 1 що вщповщальна особа спов1щена про
ус! виявлен! недолги.

А.12 Реконструкц!я або розширення змонтованоТ системи
Додаткових вимог немае.

А.13 Робота 1нших систем протипожежного захисту
Додаткових вимог немае.

А.14 Застосування за умов особливих ризиюв
Додаткових вимог немае.

А.15 !нтегрован! системи
Додаткових вимог немае.

А.16 !ерарх:чж системи
Додаткових вимог немае.

ДОДАТОК В

(довщковий)

ХИБН! ТРИВОГИ

В.1 Запоб!гання хибним тривогам
Необхщно щоб проектувальники, пщрядники та замовники системи використовували ва мож-

лизсст! для попереджування хибних тривог.
Хибн! тривоги можуть виникати внаслщок недосконалого устатковання та проекту системи,

-вяленого монтування, неправильного експлуатування або техычного обслуговування. Це також
може бути результатом несприятливого впливу довкшля, що не було враховано шд час проекту-
зання системи.

Найпоширен!шими причинами виникнення хибних тривог (необов'язково за порядком значу-
лсст!) е так!:

а) виконання робгг, як! проводили в контрольован!й зон! без вщповщних знань або без дот-
симання необх!дних застережних заход!в;
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Ь) умови навколишнього середовища, таю як тепло, дим абс полум'я пщ час готування Тж! або
вщ технолопчних процесса, вихлопн! гази вщ двигуыв внутр1шньогс згоряння або повггряж потоки
високоТ швидкост!;

с) механ1чн1 або електричж несправност!, що часто вщбуваються через впливання в1брацш,
удар!в або корозп;

6) проведения обслуговування або тестування без попереднього повщомлення шдроздт1в
пожежноТ охорони або пункту приймання пожежноТ тривоги;

е) електричн! перехщн! процеси (наприклад вщ блискавки, або стрибки пщ час перемикання)
або радюзавади (наприклад вщ сттьникових телефон!в);

{) невщповщний р!вень обслуговування;
д) накопичування пилу або бруду всередин! спов!щувача або потрапляння комах;
п) змша призначення або перепланування буд1вл1;
I) випадкове або зловмисне вз!мкнення ручних пожежних спов1щувач1в або автоматичних по-

жежних спов1щузач1в.

8.2 Димов! пожежн! сповщувач!
Хибн! сигнали тривоги вщ димових пожежних спов1щувач1в можуть спричинятися через дим

або 1нш1 випаровування, через пил (включно пил, що повтьно накопичуеться, 1 пил, що звихрений
у пов1тр1), волокна, водяну пару або конденсат; пщ час провадження звичайних технолопчних про-
цес!в або вид!в д1яльност!, або незвичайних змш параметр!в довюлля. Потрапляння комах може
спричинити значну проблему, особливо наприк1нц! л!та.

Оптичн! димов! променев! спов1щувач1 зазвичай видають хибну тривогу, якщо промшь випад-
кове частково перекриваеться; кр!м перешксд, яю трапляються через людську д!яльн1сть (е випадки
с1дання птах!в 1 кажан!в). Деяк! типи пожежних оптичних лш1йних спов1щувач1в можуть видавати
хибн! тривоги у раз! впливання яскравого сонячного випромЫювання або Ыших 1нтенсивних дже-
рел св!тла, наприклад, фотоспалаху.

Димов! спов1щувач! з 1он1зац1йною камерою мають високу чутливють до диму, що складаеться
з дуже др!бних частинок, включно з вихлопними газами вщ дизельного двигуна I випаровувань вщ
самоочисних печей. Деяк! типи цих пожежних спов1щувач1в чутлив! до сильних потоюв пов!тря 1 мо-
жуть видавати хибну тривогу, якщо Тх встановлено на протягах. Через дуже малий струм, який ви-
користовуеться в юызацмних камерах, висока волопсть може спричинити певн! проблеми, особли-
во, якщо спов1щувач! були попередньо забруднен! матер!алами, що спроможн! поглинати вологу.

8.3 Теплое! пожежж спов1щувач|
Хибн! сигнали тривоги можуть бути спричинен! надм!рним п!двищенням температури через

вплив конвективного нагр!вального устатковання, технолопчних процеав або сонячного випром!-
нювання. Запоб1гти таким ситуац!ям можна встановлюванням спов1щувач!в 1з в!дпов'щно вищою
температурою спрацьовування, або, у випадку потрапляння прямих сонячних промен!в, викорис-
товувати вщповщне екранування.

Хибн! сигнали тривоги теплових спов1щувач1в динам!чного типу можуть також спричинятися
через швидке пщвищення температури до нормально'!' юмнатноТ температури теля впливання низь-
коТ температури. Така ситуац!я може виникати, наприклад у вантажних вщаках, обладнаних ве-
ликими дверима, що виходять безпосередньо назови!: взимку, поки двер! вщчинен!, спов!щувач1
п1ддаються охолодженню, п'юля зачинення дверей вщбуваеться р!зке п!двищування температури.
У таких ситуац1ях краще не використовувати теплов! спов!щувач1 динам!чного типу.

8.4 Пожежж спов'|щувач1 полум'я
Пожежн! спов1щувач1 полум'я чутлив! до ультрафюлетового випром!нювання полум'я. Якщо сис-

тема виявляння не може диференц!ювати р!зн1 джерела випром!нювання, вони можуть реагувати на
таю джерела як блискавка, юн1зацшне випром1нювання, ультраф!олетов1 и кварцово-галогенн! лам-
пи, але вони не чутлив! до сонячного випромшювання (ультраф!олетова складова сонячного спект-
ра, до якоТ спов!щувач повинен бути чутливий, поглинаеться озоновим шаром на великих висотах
атмосфери). Вщом! джерела ультрафюлетового випромшювання треба екранувати вщ пожежних
спов!щувач1в полум'я; до того ж треба звернути увагу, щоб екран не загороджував можлив! м!сця ви-
никнення пожеж!. Звичайне в!конне скло захищае вщ ультраф!олетового випром!нювання.
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Бтышсть шфрачервоних пожежних спов!щувач!в реагуе на мерехтливу складову в шфрачер-
Еоному спектр! випромЫювання в!д пожеж!. Цей тип спов!щувача повинен бути нечутливим до дже-
рела пост1йного шфрачервоного випромшювання, таких як дуже гаряч! предмети або сонячне ви-
пром!нювання, але може спрацьовувати, якщо це пост!йне випромшювання буде модулюватися,
наприклад рухом плок дерев або лопатей вентилятора.

Ыфрачервон! пожежн! спов!щувач! можна виробляти нечутливими до сонячного випромшювання.

8.5 Комб'шован! систем и
У тепер!шн!й час стають доступними системи, як! можуть виявляти пожежу бтьше н!ж за

слн!ею ознакою з метою одержання кращого розтзнавання м!ж станом пожеж! и станом, коли ТТ
сзнаки вщсутн!. Таю системи можуть мати ктька чугливих елемент!в в одному корпус! пожежного
с~ов!щузача, або можуть поеднувати покази в!д юлькох р!зних пожежних спов!щувач!в. Типов! ком-
б1нац!Т можуть мютити димовий ! тепловий чутлив! елементи, !он1зац1йну камеру ! оптичний чутли-
вий елемент розаяного св!тла, або ультраф!олетовий ! 1нфрачервоний чутлив! елементи.

Переваги цих систем залежать вщ алгоритму, який використовують для прийняття р!шення
щсдо виявлення ознак пожежк Бтьший обсяг 1нформац!Т, що надходить в!д ц!еТ комб!нац!Т, може
значно зменшити ктьюсть хибних сигнал!в, що виникають через впливання навколишнього
середовища.

8.6 Сигнали передтривоги
У деяких типах систем сигнал раннього попередження може бути виданий за умов, що може

(або не може) означати виникнення пожеж!. Так! попередн! сигнали не повинж !н!ц!ювати пожеж-
му тризсгу, але Тх можна використовувати для опов!щування персоналу про те, що необх!дно про-
зести перев1рку, таким чином зменшивши к!льк!сть хибних тривог !, можливо, заздалепдь розпо-
чати дГГ у раз! пожеж!.

8.7 Системи, що налагоджуються вщповщно до активност! д!яльност!
Якщо д!яльн!сть людини або технолог!чн! процеси протягом робочого часу можуть спричини-

ти хибн! тривоги, особливо якщо присутнють людей та Тхне поводження унеможливлюе невиявлен-
ня пожеж!, то може бути корисним застосовування систем, що налагоджуються в!дповщно до
активност! д!яльност!. 1снуе багато вар!ант!в систем, ! кожну з них треба розглядати з урахуванням
ризиюв виникнення пожеж! ! призначення прим!щень. Не можна використовувати жоден !з цих ва-
р!ант!в, як для нових систем так I для !снуючих, доки не буде отримано узгодження в!дпов!дно до
процедури, зазначеноТ у 5.2.

Нижче наведено випадки, де можна використовувати системи пожежноТ сигнал!зац!Т, що на-
лагоджуються в!дпов!дно до активност! д!яльност!:

а) школи;
Ь) готел!, пансюнати та 1нш! житлов! будинки;
с) виробнич! та торговельн! об'екти, що працюють в одну зм!ну;
Юлька приклад!в системи, що налагоджуються вщповщно до д!яльност! наведено нижче:
с!) найпрост!шим прикладом використовування такоТ системи буде система, що вмикаеться вщ

ручного спов!щувача в робочий час ! функц!юе в автоматичному режим! в неробочий перюд;
е) система, що допускае використовування зм!нюваних алгоритм!в виявляння, може викори-

стовувати р!зн! алгоритми (або зм!нювати способи виявляння пожеж!) протягом робочого часу так,
щоб система з меншою ймов!ржстю видавала хибну тривогу, що може виникнути протягом робо-
чого часу;

т) система з димовими пожежними спов!щувачами, що використовують для контролю в неро-
бочий час ! яку можливо замшити на теплов! пожежн! спов!щувач!, що використовують для конт-
ролю в робочий час;

д) у робочий пер'юд можна використовувати систему з затримкою передавання сигналу пожеж-
коТ тривоги на пункт приймання пожежноТ тривоги (див. В.8).

Якщо е ймов!рн!сть швидкого поширення пожеж! п!д час такого способу виявляння, то так! сис-
теми повинн! використовуватися за умов наявност! на об'ект! навченого персоналу та проведен-
ия оцшювання ризику.
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Перемикання на режим неробочого часу не повинно залежати в!д дм людини або ТТ ршення;
це повинно бути цшком автоматизована процедура в заздалепдь визначений час. !мов!рн!сть по-
язи хибних тривог повинна залежати в!д необхщного р!вня контролю в неробочий час. ПристроТ
ручного перемикання повинн! бути легко доступними користувачу системи, за винятком таких м!сць,
як наприклад, бари в готел!, де дозволено вщтермшовувати зм!ну на бтьш чутливий режим за до-
помогою ручного керування перемиканням за р!внем доступу 2. Повторне .керування перемикан-
ням можна використовувати для збтьшення пром!жку вщтермшовування, але в!н не повинен пе-
ревищувати 45 хв теля останнього перемикання. На торговельних об'ектах школи може бути до-
пустимим автоматичне перемикання на шший режим, коли двер! головного входу зачинен! та зам-
кнен! на н!ч.

Робота протягом вихщних дн!в повинна бути попередньо запрограмована в таймер! систем!.
Процедури, пов'язан! з загальнодержавними I професшними святами, та переходи на л!тн!й або
зимовий час, повинн! бути ч!тко зрозум!л! користувачу для того, що забезпечити вщповщний р!вень
контролю об'екта на весь перюд. М!сце ручного керування перемиканням повинно бути поруч або
безпосередньо на ППКП, щоб була можливють забезпечувати повний контроль на час, коли буд!в-
ля непередбачено виявиться порожньою. Ручне керування перемиканням не повинно дозволяти
перемикати повний контроль на частковий, ! псбудова системи повинна унеможливити в!дм!ну дм
цього перемикача тимчасово або постмно будь-якою автоматичною функц!ею.

Св!тлова !ндикац!я, що знаходиться поруч або безпосередньо на ППКП, повинна показувати
в якому стан! знаходиться система, чи вв!мкнений режим для робочого або неробочого перюду.

В.8 Затримка передавання сигналу
За визначених обставин (але не за вс!х), коли високу юльюсть хибних тривог не можна змен-

шити шшими способами, бажано в!дтерм!новувати автоматичне передавання тривоги на пульт по-
жежноТ охорони на час, достатн!й для з'ясування причини тривоги. Для цих цтей можна передба-
чати в ППКП функц!ю затримки (яка дозволена як додаткова функц!я зпдно з ДСТУ ЕМ 54-2) або
скремий пристр!й затримки передавання сигналу тривоги.

Пристр!й затримки передавання сигналу тривоги не можна вмикати в систему пожежно'Г сиг-
-!ал!заци поки особа, вщповщальна за систему, не переконаеться в тому, що були здшснен! вс! !нш!
мсжлив! заходи для попередження сигнал!в хибноТ тривоги, ! що пристр!й не буде знижуватиме
0!вень протипожежного захисту в буд!вл!, ! що затримку будуть використовувати лише в присутност!
персоналу, який може дослщжувати причину тривоги, ! що запропонований пристр!й ! використо-
зуван! для цих ц!лей заходи будуть в!дпов!дати вимогам страховоТ компан!'!1 ! пожежноТ охорони.
У багатьох випадках, коли дуже важливо швидке прибуття п!дрозд!л!в пожежноТ охорони, викори-
стовування пристрою затримки передавання сигналу неприпустиме. Нав!ть якщо немае потреби
у швидкому прибутт! п!дрозд!л!в пожежноТ охорони, загальний час затримки повинен враховувати
оч!куваний час П прибуття.

У випадку використовування пристрою затримки передавання сигналу у раз! одержання сиг-
налу тривоги, треба дотримуватися такого порядку:

а) якщо сигнал тривоги було отримано в!д ручного пожежного спов!щувача, то система повинна
продовжувати виконувати своТ функцм, а саме: внутр!шне опов!щування про тривогу ! передаван-
ня сигналу тривоги на пункт приймання пожежноТ тривоги без затримки (тобто без затримки пере-
давання сигналу тривоги);

Ь) якщо сигнал тривоги було отримано в!д автоматичного пожежного спов!щувача, то переда-
вання сигналу в пожежну команду або на пункт приймання пожежноТ тривоги можна вщкласти на
час з'ясування причин тривоги, але не бшьше н!ж на 10 хв. Протягом цього перюду ув!мкнення
знутр!шнього опов!щування про пожежу в буд!вл! буде залежатиме вщ р!шення, прийнятого п!д час
визначання порядку д!й у раз! пожеж! (див. 5.5).
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с) якщо у раз! затримки передавання сигналу виявиться, що тривога вщповщае реальн!й пожеж!,
тс необхщно термжово передати про це на пункт приймання пожежноТ тривоги за допомогою руч-
-сТ дм з ППКП або за допомогою спрацьовування будь-якого ручного пожежного спов!щувача;

с1) якщо сигнал тривоги виявився хибним, тобто реальноТ пожеж! немае, то необхщно вимк-
пути знутр!шне опов!щування про пожежу в буд1вл1, зробити запис 1з вказ!вкою можливоТ причини
сигналу тривоги, I зробити скидання системи. Скидання системи повинно забороняти передаван-
ня сигналу тривоги доти, поки система знову не перейде в режим тривоги.

Гид час д!й системи, викладених у а)—с!), 1снуе 1мов1рн1сть, що (якщо н!хто не почав
з'ясування причини сигналу) затримка до 10 хв може призвести до того, що пожежа може поши-
рюватися I розвиватися. Для зменшення ризику в таких ситуациях перюд з'ясування причин три-
зоги повинен починатися з тдтвердження прийняття повщомлення, але протягом пром!жку часу
не бшьше н!ж 2 хв. Протягом цього перюду надходження сигналу тривоги повинно бути пщтвер-
дженс вручну на панел! керування. Якщо це пщтвердження не було виконано, то шсля заюнчен-
ня перюду пщтвердження вс! сигнали I виходи, що були затриманм, повинн! вв!мкнутися.

Затримка передавання сигналу не повинна затримувати або в Ыший споаб впливати на спра-
цьовування звукових або св!тлових опов1щувач!в або шшого устатковання опов!щування про по-
жежу. Час затримки повинен змЫюватися лише уповноваженими I навченими особами. Кр1м того,
повинна бути передбачена можливють простого та доступного вв!мкнення передавання сигналу
тривоги, щоб за необхщност! можна було викликати пожежну охорону без затримки. Для вимкнення
пристрою на час, поки немае можливост! негайно з'ясовувати причини тривоги, повинн! бути пе-
редбачен! необхщн! засоби (наприклад, реле часу).

Якщо досл1дження показують, що система передавання сигналу тривоги може мати значний
час затримки м!ж видаванням сигналу тривоги з контрольованот буд1вл1 та його одержанням пожеж-
ною охороною, то цей час затримки необхщно враховувати п!д час оцшювання необхщност! вико-
ристовування пристрою затримки передавання тривоги.

В.9 З'ясування причин хибних сигнал!в тривоги
Змонтована система, яка видае хибн! сигнали тривоги, повинна бути дослщжена спец1ал1зо-

заною орган!зац1ею з в!дпов1дним фаховим р!внем знань (наприклад проектною, монтувальною
орган1зац!ею або орган1зац1ею, що виконуе техн!чне обслуговування або перев!ряння).

ДОДАТОК с
(довщковий)

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ
Назва, зм1ст та зразки документ!в, що оформлюють п!д час проектування, монтування, вве-

дения в експлуатац!ю та пщ час експлуатування визначен! вщповщними нормативно-правови-
ми актами та нормативними документами в сфер! пожежноТ безпеки та буд'шництва.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТОВ

У цьому додатку наведено зразки:
а) сертиф!ката проекту;
Ь) акта прийняття монтажних роб!т;
с) акта введения в експлуатац!ю та перев!ряння роб!т;
о1) акта прийняття;
е) експлуатац!иного журналу.
Незважаючи на те що вс! ц! документи наведено окремо, дозволено (1 нав!ть бажано) поедну-

вати Тх в один документ, або долучати до експлуатацмного журналу системи.
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СЕРТИФИКАТ ПРОЕКТУ

Контрсльована площа.

-Адреса об'екта

Назва проектувальника

Адреса проектувальника

_Номер телефону

Номер телефону

Зпдно з вимогами пункту 6.13 ДСТУ-Н СЕМ/Т8 54-14:2009, проекты роботи, виконан! и пщтвер-
джеы цим сертиф!катом, надаы на креслениках №№

Я (ми) гарантую(-емс), що запроектована мною/нами система пожежноТ сигнал1зацм та опов!щу-
вання про пожежудля вищезазначеного об'екта, I проект системи вщповщае вимогам ДСТУ-Н
СЕМ/Т5 54-14:2009, (а також вимогам щодо документацп вщповщно до 5.6) за винятком тих вщ-
хил!в, що Тх було погоджено вщповщно до 4.3 ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009 та перелж яких наве-
дено нижче.

Тип системи (за необхщнютю)

Пщпис особи, вщповщальноТ за проект системи

Посада Дата

За I вщ 1мен1

Детальна тформац!я про вщхили вщ вимог ДСТУ-Н СЕЫ/Т5 54-14:2009 (або номера докумен-
та, у яких наведено детальну шформац1ю).

Додаткова 1нформац1я:

Зразок С.1 — Зразок сертификата проекту
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Контрольована площа.

Адреса об'екта

Адреса монтувальника

ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

АКТ ПРИЙНЯТТЯ МОНТАЖНИХ РОБ1Т

Назва монтувальника

Номер телефону_

Номер телефону

Вщпсвщно до вимог 7.5 ДСТУ-Н СЕН/ТЗ 54-14:2009 обсяг виконаноТ роботи (зазначений у цьо-
му акт!) цшком вщповщае кресленикам №№

Я (ми) гарантую(-емо), що мною (нами) змонтовано систему пожежноТ сигнал!зацп та опов!щу-
вання про пожежудля вищезазначеного об'екта зпдно з техычними вимогами проекту системи I
вщповщно до роздшу 7 ДСТУ-Н СЕЫ/Т5 54-14:2009.

Шдпис особи, вщповщальноТ за монтування системи

Посада Дата

За I вщ !мен1

Додаткова шформац1я:

Зразок С.2 — Зразок акта прийняття монтажних робгг
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2С7У-Н СЕ^ТЗ 54-14:2009

АКТ ВВЕДЕНИЯ В ЕКСПЛУАТАЦ1Ю ТА ПЕРЕВ1РКИ

площа_

А^есе об'екта

Номер телефону.

Система налагоджена \а

Адреса

Номер телефону.

Я (ми) засвщчую(-емо), що зазначена система пожежноТ сигнал1зацм та опов1щування про поже-
жу мною (нами) перев!рена для вищезазначеного об'екта на вщповщнють техжчним вимогам
проекту системи, I гарантуемо, що ця система вщповщае вимогам ДСТУ-Н СЕЫ/Т5 54-14:2009,
за зинятком тих вщхил!в, що Ух було погоджено вщповщно до 4.3 ДСТУ-Н СЕЫ/Т5 54-14:2009;
Ух перел!к наведено нижче.

ГПлпис особи, вщповщальноУ за введения в експлуатац!ю та випробовування системи

Тесала Дата

1мен!

Ле-альна 1нформац!я щодо вщхил1в вщ рекомендац!й ДСТУ-Н СЕЫ/ТЗ 54-14:2009 (або номери
лс<сумент1в, у яких наведено детальну 1нформац1ю).
-С-г~<ова 1нформац|'я:

Зразок С.З — Зразок акта введения в експлуатац!ю та перев1ряння



ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

АКТ ПРИЙНЯТТЯ

Схвалення монтування, введения в експлуатац|'ю та випробовування системи пожежноТ сигнал!-
зацп та опов!щування про пожежу

Контрольована площа_

Адреса об'екта

Номер телефону

Я, , ознайомився з вимогами ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009,
а саме, з роздтом 10 (експлуатування системи), роздтом 11 (техн!чне обслуговування) I додат-
ком В (хибы тривоги).
Вщповщно до 7.5 I 8.4, експлуатац!йний журнал, комплект креслениюв, шструкц!я з експлуату-
вання, регламент техычного обслуговування було пред'явлено та отримано:

Пщпис

Посада

Дата

За I вщ 1мен1 (замовника)

Додаткоза шформац1я:

Зразок С.4 — Зразок акта прийняття
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ДСТУ-Н СЕЫ/Т5 54-14:2009

ЕКСПЛУАТАЦ1ЙНИЙ ЖУРНАЛ

Передмова
Повинна бути призначена вщповщальна особа, яка контролюе внесения запис!в у журнал або
вносить Тх. У випадку призначення жшоТ вщповщальноТ особи робиться вщповщний запис у
журнал! (П.1.Б. ц!еТ особи або будь-як! зм!ни вщповщальноТ особи повины бути зазначен!).

Дан!:
Иазва об'екта

Е1дпов!дальна особа Дата

Дата

Дата

Дата

Систему було змонтовано:

Техн!чне обслуговування за договором здшснюе:

Терм1н дп договору про техн!чне обслуговування в!д:_

до:.

Номер телефону , якщо потр!бно техн!чне обслуговування

Псд|Т:
Ус: поди (а також сигнали «пожежна тривога», хибн! тривоги, сигнали про несправн'ють, сигнали
.<лередтривоги», випробовування, неробочий стан, тимчасов! вимкнення, техн!чне обслуговування
абс !нш! важлив! поди) треба вносити належним чином. Про кожну виконану або виконувану
роботу потр!бно робити короткий запис.

Витратн! матер!али: Зробити замшу:

Зразок С.5 — Зразок експлуатац!йного журналу



ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

ДОДАТОКО
(довщковий)

ПРИБЛИЗН! ЗНАЧЕНИЯ ПОЖЕЖНИХ НАВАНТАГ

ДЛЯ Р13НИХТИП1В КАБЕЛ1В

Опис кабел!в та значения пожежноТ навантаги, що наведен! в таблицях 0.1, 0.2 та 0.3 додатка,
наведен! як тюстративж и можуть застосовуватися тод1, коли немае в розпорядженн! б!льш точ-
них значень.

Таблиця 0.1 — Кабел! напругою до 1000 В

] Дан! про кшькють жил кабелю та йога перер!з

1*

1х

1х

1х

: 1х

: 1х

1х

1х

1х

1х

" X

" X

'X

мм2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

1

2х 1,5

2х 2,5

2х 4

2х 6

2х 10

Зх

Зх

Зх

Зх

Зх

1,5

2,5

4

6

10

п

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

мм2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

п

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

мм2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Тип кабелю

Таю, що мютять
галогени

МУМ

МДж/м

0,61

0,79

0,9

1,0

1,3

1,51

2,09

—

—

—

—

—

—

1,51

1,91

2,41

2,7

4,21

1,58

2,09

2,6

3,31

4,61

МУУ

МДж/м

—

0,79

1,2

1,2

1,2

1,51

2,09

2,41

2,92

3,31

4,21

4,72

5,67

2,48

2,81

3,6

4,0

4,72

2,7

3,0

3,9

4,4

5,1

ЫУСУ/
ЫУСУУУ

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Таю, що не мютять
галогени

ЫНХНХ

МДж/м

—

0,79

1,0

1,0

1,0

1,4

1,91

2,09

2,48

2,9

3,71

4,1

5,0

2,48

2,81

3,2

3,6

4,28

2,81

3,1

3,6

3,9

4,61

МНХСХ

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

_

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ДС7У-Н СЕНТ5 54-14:2009

л
л

п
л
л
л

Лак ~пс сгысс~ъ жил кабелю та його перер!з

ии-

Зх

Зх

Зх

Зх

Зх

Зх

Зх

Зх

; 4х

: 4х

: 4х

4х

4х

4х

4х

4х

^х

16

25

35

50

70

95

120

150

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

п мм2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Зх

—

Зх

—

Зх

—

Зх

—

Зх

—

Зх

Зх

—

Зх

Зх

—

Зх

Зх

—

Зх

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,5

—

2,5

—

4

—

6

—

10

—

16

16

—

25

25

—

35

35

—

50

п

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

1х

—

1х

1х

—

1х

1х

—

1х

мм2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,5

—

2,5

—

4

—

6

—

10

—

10

16

—

16

25

—

16

35

—

25

Тип кабелю

Таю, що м!стять
галсгени

МУМ

МДж/м

5,51

8,6

10,0

—

—

—

—

—

19,1

19,1

2,41

2,41

3,31

3,31

3,9

3,9

5,4

5,4

6,7

6,7

—

10,4

—

—

11,8

—

—

—

—

ЫУУ

МДж/м

6,1

8,9

7,7

9,4

11,1

14,6

16,1

9,5

3,0

3,0

3,38

3,38

4,5

4,5

5,1

5,1

6,0

6,0

7,31

7,31

—

10,4

9,6

—

9,4

9,6

—

11,9

11,9

МУСУ/
МУС\Л/У

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

2,81

2,81

3,1

3,1

4,0

4,0

4,5

4,5

5,3

5,3

6,3

6,3

6,3

—

9,1

9,1

—

8,0

8,0

—

10,0

Таю, що не мютять
галогени

МНХНХ

МДж/м

5,51

8,1

9,22

11,5

14,2

18,5

21,2

26,1

3,2

3,2

3,6

3,6

4,1

4,1

4,61

4,61

5,4

5,4

6,7

6,7

5,6

9,5

8,71

8,3

10,8

9,7

9,4

14,1

12,7

МНХСХ

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

2,81

2,81

3,2

3,2

3,6

3,6

4,0

4,0

4,8

4,8

5,6

5,6

—

—

8,3

—

—

9,4

—

—

12,0



ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

"рсдсзження таблиц! 0.1

Дан! про кшыасть жил кабелю та йога перер!з

4х

4х

-X

мм'

70

95

120

!

[

•4х | 150
!

I

« X

5х

5х

5х

5х

5х

5х

2,5

2,5

4

6

10

16

25

п

Зх

—

Зх

Зх

Зх

—

Зх

Зх

—

Зх

Зх

—

Зх

Зх

—

4х

—

4х

—

4х

—

4х

—

4х

—

4х

—

4х

4х

4х

мм2

50

—

70

70

70

—

95

95

—

120

120

—

150

150

—

1,5

—

2,5

—

4

—

6

—

10

—

16

—

25

35

50

п

1х

—

1х

1х

1х

—

1х

1х

—

1х

1х

—

1х

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

—

1х

1х

1х

мм2

50

—

35

70

70

—

50

95

—

70

120

—

70

150

—

1,5

—

2,5

—

4

—

6

—

10

—

16

—

16

16

25

Тип кабелю

Так!, що мютять
галогени

МУМ

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

—

—

—

2,1

2,1

2,7

2,7

4,0

4,0

4,6

4,6

6,6

6,6

8,3

8,3

2,3

12,3

—

—

МУУ

МДж/м

—

14,7

14,6

—

—

18,4

18,7

20,5

20,9

—

25,1

25,3

—

3,4

3,4

3,9

3,9

5,2

5,2

5,9

5,9

7,2

7,2

8,6

8,6

12,3

12,3

—

—

ЫУСУ/
МУСОТУ

МДж/м

10,0

—

11,8

11,8

11,8

—

15,4

15,4

—

17,0

17,0

—

20,6

20,6

3,1

3,1

3,5

3,5

4,6

4,6

5,2

5,2

6,1

6,1

7,5

7,5

10,5

10,5

9,6

12,4

Таю, що не мютять
галогени

МНХНХ

МДж/м

—

17,3

15,5

14,8

14,8

22,5

20,0

—

25,7

23,7

—

25,7

27,5

—

3,7

3,7

4,1

4,1

4,7

4,7

5,3

5,3

6,6

6,6

7,8

7,8

11,3

11,3

—

—

ынхсх

МДж/м

12,0

—

14,8

—

—

—

19,2

19,2

—

22,0

22,0

—

27,0

27,0

3,2

3,2

3,7

3,7

4,2

4,2

4,7

4,7

5,5

5,5

6,8

6,8

9,7

9,7

11,0

14,4
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ДСТУ-Н СЕМ/Т5 54-14:2009

К'нець таблиц! 0.1

Дан! про юлькють жил кабелю та його перер!з

5х

~х

мм2

1,5

1,5

~х 2.5

~и 4

•2-.. -.5

' ^_\ . ̂

"Ь -1

" Г I * . 5

*гх 2.5

"=х 4

2 -1х ! 1,5
I

24х 2,5

2-х

2~х

3""х

2~х

4

1,5

2,5

4

п

4х

4х

4х

4х

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

мм2

70

95

120

150

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

п

1х

1х

1х

1х

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

мм2

35

50

70

70

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Тип кабелю

Так!, що мютять
галоген и

МУМ

МДж/м

—

—

—

—

2,4

2,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— -

—

—

НУУ

МДж/м

—

—

—

—

—

3,9

4,4

6,0

5,6

6,4

9,1

7,4

8,8

12,3

9,2

10,6

15,6

12,2

4,0

21,7

ЫУСУ/
ЫУСУУУ

МДж/м

15,0

19,2

21,4

6,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Таю, що не мютять
галогени

ЫНХНХ

МДж/м

—

—

—

—

—

4,2

4,7

5,4

6,1

7,2

8,3

8,5

9,7

11,3

10,3

11,8

14,3

14,1

16,7

19,9

МНХСХ

МДж/м

17,6

23,2

26,5

32,3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



ДСТУ-Н СЕМТ5 54-14:2009

Та5лкия 0.2 — Телефоны! кабел! та кабел! 1нформац!йних мереж

.!=?-! ггс с.-=ссть гар кабелю
-= *сгз герер!з

•С^ьс-'ь -ас

л

2х

4х

6х

10х

15х

20х

24х

ЗОх

40х

5Сх

5Сх

80х

•СОх

2х

4х

'2х

'5х

20х

24х

28х

32х

Збх

40х

44х

48х

56х

60х

64х

68х

72х

76х

ЗОх

Поперечний
перер!з пар

мм2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Тип кабелю

Таю, що мютять галогени

1-УУ Вй

МДж/м

0,4

0,6

0,8

1,0

1,4

1,6

1,8

2,4

2,9

3,4

4,2

5,1

6,1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1Е-У(51)У Вс)

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,7

1,0

1,5

2,1

2,6

3,0

3,4

4,2

4,6

5,0

5,4

6,6

7,4

7,7

8,1

8,5

8,9

9,8

0,2

Таю, що не м!стять галогени

1-НН Вй

МДж/м

0,8

1,2

1,4

1,9

2,9

3,5

4,0

4,9

6,2

7,2

8,6

11,0

13,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

!Е-Н(ЗТ)НВс)

МДж/м

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,0

1,4

2,1

3,1

—

4,2

—

—

6,4

—

7,5

—

—

—

—

—

—

—

—
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Тас-лця 0.3 — ,<зсел! з напругою понад 1000 В

"=-. г;с РС.ТЬК:СТЬ жил кабелю
-а йсго

: УМ*
I

Зх

Зх

Зх

Т V

Зх

35

--VоС

70

95

120

-ерер!з

п

1х

1х

1х

1х

1х

мм2

16

16

16

16

16

Тип кабелю

Таю, що м!стять галогени

МА2хЗЕУ
МДж/м

37,0

42,0

47,0

53,0

60,0

НУЗЕУ
МДж/м

38,0

42,0

39,1

53,0

58,0

Так], що не мютять галогени

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Осге.ии зиянлення пожеж! та сигнал1зування про пожежу. Частина 2. Прилади приймалы-ю-кон-

~"Ьг; пожежн!).
2 ЕМ 54-3:2001 Р!ге с!е4есйсп апс! Лге а!агт зуз{етз — Раг{ 3. Р!ге а!агт деуюез — Зоипо'егз

•2/с~еми зияалення пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Частина 3. Опов1щувач1).
3 Б% 54-4:1997 Р1ге с1е4ей1'оп апй Лге а!агт зуз^етз — Раг! 4: Ро\л/ег зирр!у еди!ртеп^ (Систе-

и>' "ожежноТ сигнал1зац|Т. Частина 4. Устатковання електроживлення).
- ЕN 54-5:2000 Р1ге с1е1ес11оп апй Лге а1агтп зуз^етз — Раг\: Неа* с1е*ес1огз — Ро1п1 с)е4ес{огз

О~ем/ аияёлення пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Частина 5. Спов1щувач1 теплов! пожежн!

5 ЕN 54-7:2000 Р1ге с1е{ес11оп апс! п'ге а!агт зуз1:етз — Раг( 7: ЗтоКе с)е1ес{огз —
-з-с зсайегес' ИдЫ, {гапзт^ес1 ПдЫ ог ютгайоп (Системи виявлення пожеж! та сигнал(зування про
~сжежу. Частина 7. Спов1щувач1 пожежн! димов! точков! розаяного св!тла або |'он1зац1йн1).

5 ЕN 54-10:2002 Р!ге с1е1ес11оп апй Лге а!агт зуз1етз — Раг^ 10: Р!ате с!е1ес{огз — Ро1п1
-е:ес:сгз (Системи виявлення пожеж! та сигнал1зування про пожежу. Частина 10. Спов1щувач1 по-
жеж'--; полум'я).

7 ЕМ 54-11:2001 Р!ге с1е1ес{1оп апс! Лге а1агт зуз1етз — Раг^ 11: Мапиа! саН ро!п(з (Системи
зиявлення пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Частина 11. Спов!щувач1 пожежн! ручн!).

8 ЕМ 54-12:2002 Р!ге йе^есйоп апй Лге а!агт зуз{етз — РаП 12: ЗтоКе йе{ес!огз — 1_те
се:ес:огз из!пд а ор11са1 МдМ Ьеат (Системи виявлення пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Ча-
~~л-'.а 12. Спов1щувач1 пожежн! димов! л1н1йн1 пропущеного св!тла).

9 ЕМ 54-13:2003 Р!ге йе^есИоп апс! Лге а!агт зуз1етз — Раг* 13: Зуз{ет геди1гетеп1з апс)
:отра1;Ы11{у аззеззтеп! (Системи виявлення пожеж! та сигнал!зування про пожежу. Частина 13.
Зимоги щодо системи та оцшювання сум1сност1).

10 ЕМ 54-17:2005 Р!ге с)е{ес11оп апс! Иге а1агт зуз1етз — Раг* 17: ЗЬог1-С1гси1{ 1зо1а{огз (Системи
заявления пожеж! та сигнал 1зування про пожежу. Частина 17. !золятори короткого замикання).

11 ЕМ 13501-1:2002 Р!ге с!азз1Лса1:1оп о1 сопз^гисЛоп ргос)ис{з апс1 ЬиЛсИпд е!етеп{з — Раг{ 1:
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зл!з та буд!вельних конструкц!й. Частина 1. Класиф1кац!я на основ! показниюв випробовувань щодо
эеагувань на тестов! пожеж!).
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