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DOKUMENTY / DZIAŁANIA WYMAGANE PRZEZ POLSKIE PRAWO,
ABY WPROWADZIĆ STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE MGŁOWE (SUGM)
DO OBROTU I ZASTOSOWANIA
Na mocy krajowych
przepisów dotyczących
wyrobów budowlanych,
w odniesieniu do stałych
urządzeń gaśniczych
wodnych mgłowych
wymagane są:

Na mocy krajowych
przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej
wymagane jest, aby:

1) Krajowa Ocena Techniczna (KOT)
2) Certyfikat stałości właściwości
użytkowych wydany na podstawie KOT
3) Deklaracja właściwości użytkowych
sporządzona na podstawie wydanego
certyfikatu stałości właściwości
użytkowych
4) Oznakowanie znakiem budowlanym
po uprzednim sporządzeniu deklaracji
właściwości użytkowych

SUGM

1) Projekt stałej instalacji
gaśniczej wodnej mgłowej
był uzgodniony przez
rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
2) Projekt stałej instalacji
gaśniczej wodnej mgłowej
dla obiektu
o szczególnych
wymaganiach, dotyczących
ochrony życia, zdrowia,
mienia został uzgodniony
przez rzeczoznawcę
do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i Państwową Straż
Pożarną.

PRZEPISY POLSKIEGO PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH STAŁE
URZĄDZENIA GAŚNICZE MGŁOWE SĄ WPROWADZANE
DO OBROTU I STOSOWANIA
Podstawowe przepisy dotyczące wyrobów budowlanych
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 1165) - zmiana
ustawy, która dostosowała obszar krajowy oceny wyrobów do europejskich zasad oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych regulowanych rozporządzeniem 305/2011,

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pozn. zm) - dokument, który
reguluje rynek wyrobów budowlanych w Polsce poprzez określenie zasad wprowadzania wyrobów budowlanych albo ich
udostępniania w Polsce i ich oceny oraz zasady i sposoby prowadzenia nadzoru rynku.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
- akt wykonawczy do art. 8 ustawy o wyrobach budowlanych szczegółowo regulujący zasady oceny wyrobów budowlanych
w krajowych systemach oceny i ich znakowania znakiem budowlanym,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. 2016 poz. 1968) akt wykonawczy do art. 9 ustawy o wyrobach budowlanych, szczegółowo regulujący zasady wydawania
krajowych ocen technicznych.

Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pozn. zm.), akt określający ogólne
warunki ochrony technicznej obiektów oraz kompetencje i zadania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), akt określający konieczność uzgodnienia
projektu urządzenia przeciwpożarowego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykaz obiektów,
w których wymagane jest zastosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych

POLSKIE INSTYTUCJE MAJĄCE UDZIAŁ WE WPROWADZANIU
STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH MGŁOWYCH
DO OBROTU I STOSOWANIA
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POTRZEBA OPRACOWANIA KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ
DLA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH MGŁOWYCH (SUGM)

Nie ma
zharmonizowanej
Normy Europejskiej

SUGM

Nie ma
zharmonizowanego
Europejskiego
Dokumentu Oceny

Krajowa Ocena
Techniczna (KOT)
jest potrzebna
do ustalenia
wymagań
i metod badań,
dotyczących cech
użytkowych SUGM

Nie ma Polskiej Normy
UWAGA: KOT jest wydawana
dla SUGM i (oddzielnie) dla
dysz/głowic wodnych mgłowych,
z ich przeznaczeniem do stosowania
w sekcjach wodnych mgłowych,
jako część stałych wodnych
gaśniczych tryskaczowych
lub zraszaczowych

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA – CZYM JEST (LUB CZYM NIE JEST)?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) stanowi dokument potwierdzający pozytywną
ocenę właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu
budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ
na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.
zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Uwaga: Krajowa Ocena Techniczna (KOT) nie jest dokumentem upoważniającym
do wprowadzania do obrotu lub zastosowania wyrobu w obiektach budowlanych.
Jest wyłącznie specyfikacją techniczną w procesie wydawania certyfikatu
lub deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania znakiem budowlanym,
tj. elementów umożliwiających wprowadzenie wyrobu na rynek i stosowanie
w obiektach budowlanych.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY

ZAKRES ZASTOSOWANIA STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH WODNYCH MGŁOWYCH
Stałe urządzenie gaśnicze wodne mgłowe może być stosowane do gaszenia lub zabezpieczania danego urządzenia/przestrzeni
przed oddziaływaniem pożaru, jeżeli potwierdziło swą skuteczność w badaniach wykonanych przez akredytowane laboratoria
badawcze.
Zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego wodnego mgłowego do gaszenia lub zabezpieczania urządzeń/przestrzeni przed
oddziaływaniem pożaru powinno się odbywać przy zachowaniu lub odpowiednim uwzględnieniu warunków i postanowień
zawartych w:
- sprawozdaniach z badań wykonanych przez akredytowane laboratoria, w których została potwierdzona skuteczność gaśnicza urządzenia mgłowego
- certyfikatach wydanych na podstawie badań jw. (jeżeli certyfikaty takie zostały wydane);
- dokumentacji producenta systemów i głównych podzespołów urządzenia gaśniczego mgłowego;
- wytycznych i normach przyjętych jako podstawa do projektowania i instalowania urządzenia gaśniczego mgłowego;

dotyczących w szczególności:
- rodzaju, ilości i rozmieszczenia materiału palnego;
- rodzaju chronionego urządzenia;
- kubatury i geometrii pomieszczenia;
- warunków wentylacji;
- zamknięć;
- odcięcia dopływu paliwa/materiału smarnego;

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA NIE PODAJE KONKRETNYCH
PRZESTRZENI /URZĄDZEŃ, KTÓRE MOŻE GASIĆ LUB ZABEZPIECZAĆ
STAŁE URZĄDZENIE GASNICZE WODNE MGŁOWE. PODAJE JEDYNIE
WARUNKI , KTÓRE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZY JEGO
STOSOWANIU DO OCHRONY DANEJ PRZESTRZENI/URZĄDZENIA

- rodzaju i parametrów zasilania wodą (zakres ciśnienia roboczego, wydajność);
- danych technicznych dotyczących dysz/głowic gaśniczych lub zabezpieczających (maksymalna wysokość stropu, odległość między dyszami/głowicami
mgłowymi, wydajność dyszy/głowicy, maksymalna powierzchnia chroniona przez jedną dyszę/głowicę, kąt i intensywność zraszania, temperatura
zadziałania dysz/głowic zamkniętych, inne istotne parametry);
- innych warunków mogących mieć wpływ na działanie urządzenia mgłowego.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE – IDENTYFIKACJA SYSTEMU*

* Na przykładzie
systemu EI-MIST
(dzięki uprzejmości
firm: Valvitalia S.P.A.
i Poż-Pliszka. Sp. z o.o.)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE – IDENTYFIKACJA SYSTEMU I PODZESPOŁÓW
(Układy i zespoły SUGM, nr podzespołu należącego do danego układu/podzespołu zastosowany
na schemacie hydraulicznym SUGM, nazwa podzespołu, producent/dostawca, oznaczenie typu,
wymagania, badania, uwagi/warunki dodatkowe, np. maks. ciśnienie robocze,
w tabelarycznym zestawieniu)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE – IDENTYFIKACJA PODZESPOŁÓW*
(wygląd podzespołów)

* Na przykładzie
podzespołów systemu
FOGTEC (dzięki
uprzejmości firm:
FOGTEC Brandschutz
GmbH & Co. KG
i PYRONOVA IS
POLSKA Sp. z o.o .)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE – IDENTYFIKACJA PODZESPOŁÓW*
(budowa, wymiary, parametry podzespołów, materiał)

* Na przykładzie
podzespołu systemu
TELESTO (dzięki
uprzejmości firmy
TELESTO Sp. z o.o. )

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE JEJ ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE - WYMAGANIA / BADANIA*

* Na przykładzie
wymagań/badań
określonych na
podstawie wytycznych
VdS Schadenverhütung
i specyfikacji CEN/TS

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SUGM
– NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY
STAŁE URZĄDZENIE GAŚNICZE WODNE MGŁOWE - DOKUMENTACJA

Normy i dokumenty związane
Normy
Approval Standard for Water Mist Systems. Class Number 5560,
Normy dotyczące wymagań/badań dla systemów SUGM
wydanie FM Approvals LLC, wydanie z 2016 r.
i ich podzespołów oraz projektowania i montażu instalacji
FM Global Property Loss Prevention Data Sheet 4-2:2013 Water Mist Systems
mgłowych
NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems, wydanie National
Fire Protection Association, z 2015 r.
CEN/TS 14972:2011 Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation

Dokumenty
Water Mist Systems for Protection Of Ordinary Hazard 1 Occupancies. Design, Installation, Operation
and Maintanance Manual, wydanie z lutego 2014 r. firmy ANYCO Co.
Water Mist Systems for Total Compartment Protection Of Combustion Turbines, Machinery Spaces And Special Hazard
Machinery Spaces With Volumes Up To, And Including 750 m3 Design, Installation, Operation and Maintenance Manual,
wydanie z maja 2011 r., firmy ANYCO Co.

Instrukcje producenta,
dotyczące projektowania,
montażu, użytkowania
i konserwacji instalacji
SUGM

Water Mist Systems for Local Application Fire Fighting In Machinery Spaces. Design, Installation,
Operation and Maintanance Manual, wydanie ze stycznia 2000 r., firmy ANYCO Co.

Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postępowaniu w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej
Sprawozdanie Fire Testing Center nr HL 125, z dnia 5 czerwca 2001 r., dotyczące badania stałego urządzenia gaśniczego
wodnego mgłowego do zabezpieczenia turbin, maszynowni i maszynowni o specjalnym zagrożeniu o kubaturze do 750m 3,
firmy ANYCO
Sprawozdanie Fire Testing Center Nr HL 17055 z dnia 19 lipca 2002 dotyczące badań głowic wodnych mgłowych otwartych
typu OpenMist
Fire Test Summary 001/LHP/AUG2008 Water Mist Systems for protection of light hazard occupancies,
z dnia 17 maja 2003 r. firmy ANYCO Co.
Fire Test Summary 002/TP/LC65, Water Mist Systems for raised floor and false ceiling protection,
z dnia 6 lipca 2004 r. firmy ANYCO Co.

Sprawozdania z badań
systemów SUGM i ich
podzespołów oraz
sprawozdania z testów
pożarowych SUGM

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jednostki
Certyfikujące
SUGM w Polsce:
1) Centrum
NaukowoBadawcze
Ochrony
Przeciwpożar
owej
–PIB
2)

Instytut
Techniki
Budowlanej

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Krajowa
deklaracja
właściwości
użytkowych
może być
sporządzona
przez
producenta
lub jego
upoważnionego
przedstawiciela

NORMY / WYTYCZNE / SPECYFIKACJE OKREŚLAJĄCE
POZIOM WYMAGAŃ DLA SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW
SUGM ORAZ DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA,
INSTALOWANIA, ODBIORU I KONSERWACJI SUGM

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966):

Znak
budowlany

ROLA RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH WE WŁAŚCIWYM DOBORZE SUGM

Zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej:
1) Projekt stałej instalacji
gaśniczej (a więc także stałej
instalacji gaśniczej wodnej
mgłowej) powinien być
uzgodniony przez
rzeczoznawcę
do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych
2) Projekt stałej instalacji
gaśniczej (a więc także stałej
instalacji gaśniczej wodnej
mgłowej) dla obiektów
o szczególnych wymaganiach
dotyczących ochrony życia,
zdrowia, mienia powinien
być uzgodniony przez
rzeczoznawcę
do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych
oraz przez Państwową Straż
Pożarną

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

