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Przegląd EN54-13 
 

EN54-13:2005 

Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu 

 

Cel 

EN54-13 jest częścią rodziny norm EN54. Jest to norma dotycząca raczej wydajności systemu niż samych urządzeń. 

Norma określa minimalną wymagane funkcje, mają być wykonywane przez Centralę sygnalizacji Pożarowej (CSP) oraz 

związanych z nią elementów i określa wymagania dla systemów sieciowych. Rozszerza się wymagania monitorowania dla 

wszystkich ścieżek transmisji przekraczające wymagania określone w poszczególnych normach produktowych. 

EN54-13 stosuje się w systemach sygnalizacji pożarowej zgodnych z EN54. Nie dotyczy i nie odwołuje się do żadnych innych 

zastosowań. 

Jest ona określona w normach instalacyjnych lub kodeksach praktyk w wielu krajach aby udowodnić, że cały system będzie 

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem we wszystkich przewidywanych warunkach eksploatacji. 

 

Zakres 

Poniżej przedstawiono najważniejsze punkty z zakresu normy. 

• Określa wymagania odnośnie oceny w zakresie kompatybilności i możliwości połączenia podzespołów systemu. 

• Określa wymagania projektowe i funkcjonalne systemu dla uzyskania niezbędnej kompatybilności. 

• Określa wymagania dotyczące integralności systemu sygnalizacji pożarowej po podłączeniu do innych systemów. 

• Określa wymagania odnośnie metod testowania i oceny w celu wykazania zgodności. 

• Ma zastosowanie do systemów, w których urządzenia sterujące i sygnalizacyjne oraz podzespoły są połączone 

przewodami elektrycznymi. 

• Może być stosowana jako wytyczne dla systemów, w których urządzenia sterujące i sygnalizacyjne oraz podzespoły są 

połączone za pomocą innych środków, takich jak urządzenia bezprzewodowe i transmisja światłowodowa. 
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Definicje 

Poniżej przedstawiono najważniejsze definicje zawarte w normie bezpośrednio niewymienione w innych częściach EN54: 

Podzespół typu 1: Urządzenie wykonujące funkcję dla ochrony życia i/lub mienia, które jest wymagane przez europejskie lub 

krajowe wytyczne i przepisy 

Podzespół typu 2: Urządzenie wykonujące funkcję dla ochrony życia i/lub mienia, które nie są wymagane przez europejskie lub 

krajowe wytyczne lub przepisy 

Kompatybilność: Możliwość współpracy podzespołu typu 1 z CSP: 

• w granicach określonych dla każdego podzespołu, 

• w granicach określonych w odpowiednich częściach EN54, 

• w określonych konfiguracjach systemów. 

Możliwość połączenia: Możliwość współpracy podzespołu typu 2 bez wpływania na wydajność systemu sygnalizacji pożarowej. 

 

Zgodność 

Żeby być zgodnym, projekt systemu oraz kompatybilność i możliwość połączenia jego elementów powinny: 

• spełniać wymagania projektowe określone w pkt 4, 

• być ocenione na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt 5.1, 

• być badane za pomocą metod określonych w punktach 5.2 do 5.5. 

Zaleca się, aby zapewnić niezależne dowody zgodności, korzystanie z laboratoriów badawczych firm trzecich, których 

harmonogram akredytacji obejmuje EN54-13. 

W celu zapewnienia zgodności przy zastosowaniu technologii innych niż przewody elektryczne (np. światłowody), wymagane 

metody oceny i badań powinny być omówione i uzgodnione z laboratorium testowym. 

Więcej informacji na temat zgodności produktów Advanced Electronics prosimy szukać w poszczególnych deklaracjach 

zgodności każdego z produktów. Listy odpowiednich central i podzespołów pokazują zgodność z oceną i badaniami niezależnych 

laboratoriów. 
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Wymagania 

System podstawowy 

[1] System powinien: 

• spełniać wymagania EN54-13, 

• spełniać wymagania odpowiedniej części EN54 (o ile taka istnieje) 

• spełniać wymagania wytycznych krajowych krajów, w których produkt będzie instalowany. 

[2] System powinien zapewnić funkcjonalność co najmniej taką, jaka jest zdefiniowane w EN54-1 oraz jego poszczególne 

podzespoły powinny być zcertyfikowane zgodnie z odpowiednimi opcjami wymagań, które spełniają następujące funkcje: 

[A] Funkcja automatycznej detekcji pożaru 

[B] Funkcja CSP 

[C] Funkcja alarmowania pożarowego 

[D] Funkcja wyzwolenia ręcznego 

[E] Funkcja przekazania sygnału alarmu pożarowego 

[G] Funkcja ochrony pożarowej 

[J] Funkcja przekazywania sygnału awarii 

   [L] Zasilacz 

[3] Jeżeli funkcja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) jest udostępniana innemu systemowi wtedy nie powinien mieć on wpływu 

na tę funkcję SSP. 

[4] Jeżeli komponent wykonuje funkcję nie z SSP wtedy to nie powinno mieć wpływu na SSP. 

Systemy zsieciowane 

Sieć jest zdefiniowana, jako system sygnalizacji pożarowej, w którym połączonych jest więcej niż jedna CSP i są one w stanie 

wymieniać się informacjami. Podstawowe wymagania to: 

• Awaria systemu w CSP wpływa tylko na nią i związane z nią peryferia. Zgodnie z EN54-2 paragraf 13.7, awaria systemu 

nie powinno spowodować utraty więcej niż 512 czujek i związanych z nimi wymaganymi funkcjami. Wspólne funkcje, 

takie jak przekazanie sygnału pożarowego nie mogą być zakłócone. 

• Pojedyncza awaria w transmisji sieciowej nie może negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie jakiejkolwiek 

części systemu. 

• Musi istnieć możliwość zidentyfikowania odcinka toru transmisyjnego, którego dotyczy błąd. 

• Całe oprogramowanie służące do sieciowania powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w EN54-2. 

Szczególne wymagania są określone dla systemach hierarchicznych składających się z głównej CSP i z jednej lub więcej central 

podrzędnych, gdzie wszystkie sterowania, wskazania i wymagane funkcje zarządzane są przez główną CSP. Jeżeli pod taką 

kontrolą, zarówno pośrednią jak i bezpośrednią, jest ponad 512 czujek lub ROPów, zgodnie z wymaganiami EN54-2 paragraf 

13.7, awaria centrali głównej CSP nie powinna skutkować utratą ponad 512 urządzeń i ich wymaganych funkcji. Wspólne 

wymagane funkcje, takie jak przekazanie alarmu pożarowego nie mogą być zakłócone w przypadku pozostałych urządzeń. 
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Podzespoły 

Podzespoły są podzielone na dwa rodzaje, jako podzespół typu 1 oraz podzespół typu 2. 

Wszystkie podzespoły, które wykonują wymagane funkcje lub funkcje opcjonalne są klasyfikowane jako podzespół typu 1 i muszą 

zostać ocenione i przetestowane pod kątem zgodności. 

W celu zapewnienia kompatybilne podzespoły typu 1 powinny działać zgodnie z odpowiednią częścią EN54 oraz w ramach granic 

dla danego komponentu. 

Typowe podzespoły typu 1 to: 

• funkcje wykrywania pożaru, np.: czujki ciepła, dymu, płomienia i ROPy itp. oraz izolatory itp., 

• funkcje sygnalizacji pożarowej, np.: sygnalizatory akustyczne i optyczne itp. oraz wejścia i wyjścia do innych systemów, 

takie jak pagery itp., 

• funkcje ochrony pożarowej, np.: wejścia i wyjścia do systemów gaszenia, oddymiania, zamknięcia ogniowe itp., 

• wskaźniki zewnętrzne, np.: panele wyniesione, panele straży pożarnej itp., 

• połączenia pomiędzy urządzeniami transmisji, np.: konwertery światłowodowe. 

Jeżeli nie istnieje odpowiednia norma EN54 dla danego podzespołu, to musi on przynajmniej spełniać wymagania EN54-1 oraz 

spełniać wymagania odporności elektromagnetycznej z punktu widzenia EN50130-4. 

Wszystkie inne urządzenia wejściowe i wyjściowe są klasyfikowane jako podzespół typu 2 i muszą zostać ocenione i 

przetestowane na możliwość połączenia. 

Aby mogły był dołączone, podzespoły typu 2 nie mogą wpływać na funkcje SSP. 

Typowymi podzespołami typu 2 są: 

• wskaźniki zewnętrzne: drukarki, interfejsy BMS, panele wyniesione (jeżeli używany są tylko do dodatkowych informacji) 

itp., 

• wejścia i wyjścia do innych systemów. 

Działanie dowolnego zdalnego kontrolera powinno mieć taki sam skutek, jakby operacja została przeprowadzona w samej CSP. 

Tory transmisji 

Wymagania te mają zastosowanie do wszystkich torów transmisji.  Tor transmisji zapewnia środki do: 

• Przekazywania informacji (na przykład połączenia sieciowe), 

• Przekazywania informacji i zasilania (np. pętle adresowalne lub linie konwencjonalne), 

• Przekazywania zasilania. 

Pojedyncza usterka nie ma wpływu kolejny tor transmisji i ma to zastosowanie dla wszystkich torów transmisji. 
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Zgodnie z ustaleniami EN54-2 paragraf 12.5.2, aby zminimalizować skutki awarii przywrócenie warunków normalnych musi 

nastąpić w ciągu 300 sekund. 

Awaria na torze transmisji do innych systemów nie powinna wpływać na prawidłowe funkcjonowanie SSP. 

Wytyczne krajowe mogą ograniczać konsekwencje wystąpienia awarii. 

Interfejsy dla systemów ochrony pożarowej 

Wszystkie elementy pośredniczące pomiędzy SSP i systemem ochrony pożarowej (SOP) powinny być podzespołami typu 1 i są 

częścią SSP. 

Tor transmisji pomiędzy wejściami i wyjściami SSP i SOP mogą być monitorowane albo przez SSP albo przez SOP. 

Testy 

Program badań pod kątem zgodności został zaprojektowany w celu zapewnienia, że każdy składnik prawidłowo wykonuje swoje 

funkcje (w warunkach alarmu pożarowego, sygnalizacji awarii, blokowania i testowania) we wszystkich przewidywanych 

warunkach operacyjnych. Ze względu na to, wszystkie badania są prowadzone w dwóch przypadkach: 

• minimalne napięcie zasilania (AC i akumulator) z maksymalnym obciążeniem, 

• maksymalne napięcie zasilania (AC i akumulator) przy minimalnym obciążeniu. 

Tory transmisji są testowane zarówno w trybie zwartym jak i rozwartym. 

Test ustanawia rezystancję szeregową (częściowy obiegi otwarty - SFAULT) lub równoległą (częściowe zwarcie - PFAULT),  dla której 

CSP wskazuje stan awarii. 

Przy 0,9xSFAULT lub przy 1z1xPFAULT, napięcie na torze transmisji podzespołu musi mieścić się w granicach określonych dla danego 

podzespołu i musi on w pełni działać w przypadku ustawienia na alarm pożarowy. 


