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3.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
3.1. ОБЩА ЧАСТ
Настоящият технически проект е изготвен въз основа на заснемане направено на място,
подадени от възложителя архитектурни подложки, проведени предварителни разговори с
възложителя и забележки направени от него, като е съобразен с конкретните изисквания
на Възложителя.
Проектът обхваща изграждането на пожароизвестителна система на обект: СЗЕР
БОТЕВГРАД, състоящ се от Ремонтно-експлотационен корпус, Служебно-експлотационен
корпус, Складове и Столова.
Пожароизвестителната система се изгражда съгласно:
• Наредба № Iз – 1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар или еквивалент.
•
Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите или еквивалент.
•
Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии или еквивалент.
•
СД CEN/TS 54-14:2006, „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за
планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и
поддържане" или еквивалент.
•
Наредба №1 от 27.05.2010 г за проектиране, изграждане и поддържане на
електрически уредби за ниско напрежение в сгради или еквивалент.
•
Наредба № 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти или
еквивалент.
Всички изменения и допълнения в правилниците и нормативите, отнасящи се до този
вид услуга, по време на изпълнение на обекта са абсолютно задължителни за изпълнителя.
Целта на изгражданата пожароизвестителна система е своевременното и ранно
откриване на огнище на пожар или технически повреди и осигуряване ефикасна евакуация
при наличие на реално събитие.

3.2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
3.2.1. СГРАДНА ИНСТАЛАЦИЯ
Проекта предвижда изграждането на автоматична пожароизвестителан инсталация, която
обхваща всички помещения в сградите на Ремонтно-експлотационен корпус, Служебноексплотационен корпус, Складове и Столова с изключение на мокрите такива.
Пожароизвестителната централа ще се разположи в Диспечерна зала на етаж 2 на Служебноексплотационен корпус, тъй като там ще има постоянно присъствие. Ще се монтира и повторителен
модул в помещение Охрана.
В зависимост от предназначението на отделните помещения и вида на извършваната в тях
дейност пожароизвестяването се реализира с автоматични пожароизвестители, реагиращи на дим или
на промяна на температурата в помещението, в което са монтирани и с ръчни (бутонни) известители,
монтирани на подходящи места.
Предвидени са два броя пожароизвестителни централи:
1. Адресируема пожароизвестителна централа с максимално покритие от 96 зони, свързани
към 1 до 4 кръга.
Информацията за статуса на системата се визуализира на сензитивен графичен дисплей с
отделна LED индикация за зони и проблеми. Панелът разполага с вграден часовник за реално време и
възможност за програмиране на дневен/ нощен работен режим. Фалшивите аларми са доведени до
минимум чрез прилагане специален работен алгоритъм “Две нива на алармено състояние.
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Функционални характеристики
Максимален брой кръгове - от 1 до 4;
Сертифициран по EN54-2/4;
До 250 устройства на кръг
До 198 устройства на кръг (System Sensor Loop);
Зони - 96 зони на покритие с възможност за програмиране на закъснения за всяка една по
отделно;
Възможност за програмиране на дневен/ нощен работен режим;
До 250 логически входа/ изхода – свободно програмируеми. До 8 логически входа във функция
OR/AND към един изход;
Графичен дисплей (320/240). Възможност за преглед на до 3 събития (пожар/повреда)
едновременно;
Възможност за свързване на до 32 панела/повторителя в локална мрежа;
Възможност за програмиране и мониторинг през Ethernet интерфейс;
USB интерфейс за обновяване на софтуера и програмиране;
Многоезично меню, вкл. на български език;
Памет за 10000 събития;
4 свободно програмируеми (ненаблюдаеми) релейни изхода, 15A@25VDC;
4 наблюдаеми изхода (сирени, пожар, пожарогасене и технически проблем);
Директно програмиране с компютър, чрез софтуер ProsTE;
Автоадресиране.
Предвидените 2 контура са разпределени съгласно приложената блокова схема.
Към централата ще бъдат свързани:
- Пожароизвестители оптично димни - адресируеми
- Пожароизвестители термични диференциални - адресируеми
- Пожароизвестители ръчни - адресируеми
- Светлинно-звукови сигнализатори вътрешен монтаж адресируеми
- Светлинно звукова сигнализация за външен монтаж
- Безжичен модул приемо - предавател
- Ценерова бариера
- Пожароизвестители взривозащитени свързани след адресен модул

В помещенията, където се очаква отделяне на дим или повишена околна температура при
нормални експлоатационни условия, са предвидени термични диференциални пожароизвестители.
Основното електрозахранване на пожароизвестителната централа ще бъде на напрежение
220V, 50Hz от съществуващо табло, разположено на етаж 2 на Служебно-експлотационен корпус, с
кабел СВТ 3х2,5 mm², който да бъде изведен на 1,5m от пода на мястото, определено за монтаж на
пожароизвестителната централа.
Централата е осигурена и с второ, автономно електрозахранване от собствени акумулаторни
батерии 1 брой 12V DC/18Ah. Той ще бъде монтиран в централата. Акумулаторите не изискват
поддръжка и при работата им не се отделят вредни и опасни изпарения.
Пожароизвестителната централа притежава безпотенциални изходи с възможност за предаване
на общата аларма към устройствата на РСПАБ или на програмирани предварително телефонни абонати
- например собственици, ръководен персонал и други. Тази възможност на ПИЦ може да се използва
като централата се свърже посредством GSM или GPS.
Комуникационния модул GPRS се монтира в кутията на пожароизвестителната централа, като
свързването му се извършва от специализиран ел.монтьор, запознат със спецификата му.
При възникване на пожар чрез модулa GPRS се подава сигнал за пожар на предварително
избрани телефонни номера.
Пожароизвестителите се захранват от централата чрез съединителни линии, които се
изпълняват с трудногорим кабел J-Y(St)Y 2x1mm2. Проводниците се изтеглят открито над окачените
тавани и вертикално в гофрирани тръби, положени в стените.
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Светлинната и звукова сигнализация за вътрешен монтаж не част от контура на ПИЦ, както и
звукова сигнализация за външен монтаж се електрозахранва с отделен кабел тип J-Y(St)Y 2х1 mm².
Предвидено е захранването на 2 контура, разпределени съгласно приложената блокова схема:
- Контур 1 – Служебно-експлотационен корпус и склад;
- Контур 2 – Ремонтно-експлотационен корпус и столова.
Пожароизвестителната централа ще осигурява двупосочен обмен на информация, устройствата
по контура получават команди и предават съобщения за състоянието си, за необходимост от
обслужване, за наличие на повреда и др.
Пожароизвестителната централа ще осигурява приемане на сигналите от датчиците, включени
към входовете й за възникване на пожар и ще изработва обща или диференцирана светлинна и звукова
сигнализация.
Чрез изходните (изпълнителните) линии и релейните изходи централата може да управлява
сигнализатори, противопожарни и други електро устройства.
Предвижда се дайлър за предаване на сигнала селективно с използване на телефонен чифт.
Това ще стане като ПИЦ се свърже със свободна телефонна линия. Дайлърът е модемно устройство,
предназначено за оповестяване на група абонати по телефон. Той приема сигналите "пожар" и
"повреда" от изходите на ПИЦ, автоматично набира поредица от 4 групи с до 10 телефонни номера и
предава съответното речево съобщение за пожар или за повреда.
Автоматичните пожароизвестителни датчици се монтират на тавана в най високата му точка.
Около всеки автоматичен пожароизвестител да се осигури минимално светло разстояние от 50cm до
стени, греди, въздуховоди и др. Да се спазват минималните отстояния от 50cm до ел.захранващи
линии, ел.конткти, ел.ключове и осветителни тела.
Адресируемия оптично - димен пожароизвестител работи на принципа на разсейване на
инфрачервени лъчи от частиците дим, попаднали в оптичната камера. Нивото на чуствителност се
задава програмно от пожароизвестителната централа. В пожароизвестителя има вграден изолатор на
късо съединение. Работна температура е от -10 до +60 оС при максимална влажност 93%.
Адресируемия пожароизвестител термичeн диференциален открива пожар като реагира над
определена стойност на температурата на околната среда. Класът на датчика се задава програмно от
централата по специализиран протокол за обмен на информация UniTALK. В пожароизвестителя има
вграден изолатор на късо съединение.
Ръчните бутонни известители са предназначени за предаване на информацията за забелязан
пожар. Ще се монтират на височина от 1,2 m до 1,5m над готовия под на местата, указани на
приложените чертежи.
Светлинната и звукова сигнализация, изнесена по места, осигурява сигурно и бързо
сигнализиране появата на пожар. Реализирана е с 3 броя светлинни и звукови сигнализатори за външен
монтаж, които са електрозахранени от ПИЦ с кабел J-Y(St)Y 2х1 mm² и са монтирани на фасадите на
сградата. Ще се използват и светлинно звукови сигнализатори за вътрешен монтаж, които са свързани
към контура и имат самостоятелни адреси.
Предвиденото окабеляване позволява възможност както за централно (общо) подаване на
звуков и светлинен сигнал, така и за диференцирано такова.
2. Конвенционална пожароизвестителна централа с осем зони и сертификат по стандарт
EN54-2/4.
Към всяка зона могат да се свържат до 32 пожароизвестителни датчика и/или ръчни
пожароизвестителни бутони.
Панелът за пожароизвестяване е монтиран в пластмасова кутия с компактни размери, за
повърхностен монтаж.
Основни характеристики:
• 8 наблюдаеми зони с до 32 пожароизвестителни детектори и/или ръчни пожароизвестители
• 2 наблюдаеми изхода за сирени - 400 mA
• 1 релеен изход "обща повреда"
• 1 релеен изход "общ пожар"
• Double knock функция срещу фалшиви сработвания
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Интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул
Закъснение на сирените
Тестване работоспособността на зоните
Лицев панел на български език
LED индикация
Ключ за достъп
Пластмасова кутия с място за акумулатор 1 х 12V/ 7Аh
Предвидените 6 линии са разпределени съгласно приложената блокова схема.
Към централата ще бъдат свързани:
- Пожароизвестители оптично димни – конвенционални,
- Пожароизвестители ръчни – конвенционални,
- Светлинно звукова сигнализация за външен монтаж,
- Безжичен комплект (приемник и предавател)

Основното електрозахранване на пожароизвестителната централа ще бъде на напрежение
220V, 50Hz от съществуващо табло, разположено в Склад, с кабел СВТ 3х2,5 mm², който да бъде изведен
на 1,5m от пода на мястото, определено за монтаж на пожароизвестителната централа.
Централата е осигурена и с второ, автономно електрозахранване от собствени акумулаторни
батерии 2 броя 2x12V DC/7Ah. Те ще бъдат монтирани в централата. Акумулаторите не изискват
поддръжка и при работата им не се отделят вредни и опасни изпарения.
Пожароизвестителната централа притежава безпотенциални изходи с възможност за предаване
на общата аларма към устройствата на РСПАБ или на програмирани предварително телефонни абонати
- например собственици, ръководен персонал и други. Тази възможност на ПИЦ може да се използва
като централата се свърже посредством GSM или GPS.
Комуникационния модул GPRS се монтира в кутията на пожароизвестителната централа, като
свързването му се извършва от специализиран ел.монтьор, запознат със спецификата му.
При възникване на пожар чрез модулa GPRS се подава сигнал за пожар на предварително
избрани телефонни номера.
Пожароизвестителите се захранват от централата чрез съединителни линии, които се
изпълняват с трудногорим кабел J-Y(St)Y 2x1mm2. Проводниците се изтеглят открито или в гофрирана
тръба над окачените тавани и вертикално в кабелни канали.
Светлинната и звукова сигнализация за вътрешен монтаж не част от контура на ПИЦ, както и
звукова сигнализация за външен монтаж се електрозахранва с отделен кабел тип J-Y(St)Y 2х1 mm².
Предвидено е захранването на 6 контура, разпределени съгласно приложената блокова схема:
- Контур 1 – Склад 1;
- Контур 2 – Склад 2;
- Контур 3 – Склад 3;
- Контур 4 – Склад 4;
- Контур 5 – Склад 5;
- Контур 6 – Складове от 1 до 5.
Пожароизвестителната централа ще осигурява двупосочен обмен на информация, устройствата
по контура получават команди и предават съобщения за състоянието си, за необходимост от
обслужване, за наличие на повреда и др.
Пожароизвестителната централа ще осигурява приемане на сигналите от датчиците, включени
към входовете й за възникване на пожар и ще изработва обща или диференцирана светлинна и звукова
сигнализация.
Чрез изходните (изпълнителните) линии и релейните изходи централата може да управлява
сигнализатори, противопожарни и други електро устройства.
Автоматичните пожароизвестителни датчици се монтират на тавана в най високата му точка.
Около всеки автоматичен пожароизвестител да се осигури минимално светло разстояние от 50cm до
стени, греди, въздуховоди и др. Да се спазват минималните отстояния от 50cm до ел.захранващи
линии, ел.конткти, ел.ключове и осветителни тела.
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Предвиденото окабеляване позволява възможност както за централно (общо) подаване на
звуков и светлинен сигнал, така и за диференцирано такова.

3.2.2. ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ
За изтегляне на кабелите м/у отделните сгради по площадката е предвидено изграждането на
тръбна мрежа и шахти, свързани със защитни тръби Ф50. Кабелните шахти, които ще се използват, ще
бъдат с размери 60/60/90cm. Като цяло кабелите ще бъдат изтеглени в защитни гъвкави тръби ф50mm,
положени в изкоп с дълбочина min 0,8m.
Във всеки изкоп с положен или изтеглен в тръба кабел, се полага предупредителна
полиетиленова лента в жълт цвят, с надписи. При монтажа им, горните ръбове на капаците трябва да
бъдат съобразени с вертикалната планировка.
Трасето на тръбите и местата на кабелните шахти са показани на приложения черт. PII-01.
Изкопните работи да се осъществяват с минибагер като на трудно достъпни места да става
ръчно поради наличието на съществуващи подземни инсталации. Пресичането на пътното платно може
да се направи с изкоп или като се използва къртица без да се нарушава пътното покритие.
Всички електроинсталационни работи да се извършват от правоспособни монтьори,като се
съблюдават изискванията на действуващите нормативни документи.
4.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
4.1.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Настоящата обяснителна записка е съставена в съответствие с НАРЕДБА №2 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и
монтажните работи от 22.03.2004 година.
Всички електрически инсталации, апарати и съоръжения, заложени в настоящия проект, са
съобразени със степента на взриво-, пожаро- и елeктроопасноста на подобекта.
Тези опасности са както следва:
1. По отношение на взривоопасността - взривоопасни помещения няма
2. По отношение на електроопасността - с повишена опасност помещенията са техническите
помещения, помещенията на санитарните възли и др.
3. По отношение на пожароопасността – всички помещения са с нормална пожарна опасност
Осъществените в проекта технически решения имат за задача повишаването на безопасността
при експлоатация и предотвратяването на аварийни ситуации.
При проектирането са спазени следните действащи в момента нормативни документи :
1.НАРЕДБА №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии-09.06.2004
година
2.НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи-22.03.2004 година
3.НАРЕДБА №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място-19.04.2001 г.
4.НАРЕДБА № РД 07/8 от 20.декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа обн. ДВ бр.3 от 13.01.2009г.
5.НАРЕДБА №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на
работните места при използване на работното оборудване-23.09.1999 година с допълненията и
измененията й до сега.
6.НАРЕДБА №4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането от 09.06.2004г.
7.ПРАВИЛНИК по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и
съоръжения
8.НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар
9. Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити
пространства.
10. НАРЕДБА №16 за сервитутите на енергийните обекти от 09.06.2004г.
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11. ПРАВИЛНИК по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни
линии и мрежи(Д-06-001)
12. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд от 23.12.1997г. с измененията и
допълненията досега
13. НАРЕДБА №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
от17.08.2004г.
14. НАРЕДБА №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско
напрежение в сгради в сила от 19.09.2010г.
Както и всички влезли в сила наредби и правилници към момента на започване ремонта на
сградата.
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТА
За сградата има съществуващо захранване.
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ
Осигурено е:
-аварийно спиране на оборудването посредством максимално токови и термични защити в
началото на захранващите ги линии;
-защита срещу директен и индиректен допир на части под напрежение чрез:
директно заземен звезден център на източника на електрозахранване-трансформатор
20/0,4/0,230kV в трафопоста
-защита на сгради и съоръжения от мълнии - защитата е съществуваща и се запазва
за електрозахранване на всички електрически консуматори се използва схема TN-S
-заземяване - съгласно член 203 и 208 на Наредба №3, ще се заземят корпусите на всички
електрически табла, изпълнени в метална кутия, технологичните и ОВ съоръжения и всички метални
нетоководещи токопроводими части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под
такова в аварийни ситуации. Заземяването на всички съоръжения ще стане чрез използуване на
самостоятелно трето или пето жило на захранващите кабели.
-защитно изключване - за отделни групи електроконсуматори в електрическите табла е
предвиден защитен прекъсвач за ток на утечка, който се задействува и изключва електрозахранването
при ток на утечката по-малък или равен на 30mA, 100mА и 300mA .
Преходното съпротивление на заземителната инсталация за технологичните, стационарни
съоръжения, не трябва да надвишава 10 Ω и при най-неблагоприятните годишни времена.
Експлоатацията на обекта се задължава да разработи “Инструкции за експлоатация” за
следното:
1.Местата за евентуални пожари и аварии и начините за тяхното предотвратяване и
потушаване.
2.Местата за дежурни комплекти инструменти и противопожарни средства.
3.Необходимост от ползване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
4.Периодичност за провеждане на профилактични прегледи и ремонти на съоръженията,
инсталациите и оборудването.
Монтажът, прегледите, ремонтите и експлоатацията да се извършва от персонал, имащ
съответната квалификация за този вид инсталации и съоръжения.
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ЧАСТ:

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ФАЗА:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ по
ред

Описание на строителни и монтажни работи

Ед.
Мярка

Кол-во

1

2

3

4

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

4

бр.

118

бр.

6

бр.

1

бр.

бр.

12
1
4
2
1

бр.

5

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 2 контура , разширяема
до 4 контура, 250 адреса в контур, LCD сензорен дисплей - 2 осн. цвята, LED
визуализация за 96 зони, място за акумулатор 1х18Аh. Избор между метален
(тъмно сив) или пластмасов (бял) корпус. Вграден LAN. Директно
програмиране със специализиран софтуер . EN54 - 2/4
Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход
“пожар” и 1 изход “повреда”; интерфейс за повторителен панел или свързване
на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова
кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4
Доставка и монтаж на повторителен панел, показва информация за събитията,
получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.
Доставка и монтаж на максимално-диференциален термичен детектор,
адресируем с изолатор, комплект с основа
Доставка и монтаж на оптично-димен детектор, адресируем с изолатор,
комплект с основа
Доставка и монтаж на оптично-димен детектор, конвенционален, комплект с
основа.
Доставка и монтаж на 4 канални предавател и приемник (к-т) за комуникация с
конвенционалния панел.
Доставка и монтаж на адресируем ръчен бутон с изолатор.
Доставка и монтаж на адресируем ръчен бутон с изолатор, взривобезопасен.
Доставка и монтаж на ръчен бутон IP67.
Доставка и монтаж на взривобезопасен термичен датчик, конвенционален
Доставка и монтаж на ценерова бариера с монтажна кутия
Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори, вграден
изолатор, IP40. EN54-18

бр.
бр.
бр.

14

Доставка и монтаж на Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18

бр.

6

15

Доставка и монтаж на адресируемa сирена с изолатор, мултитонална
Доставка и монтаж на конвенционална стенна сирена с флаш лампа - външен
монтаж, IP54
Доставка и монтаж на захранващ блок 24V/1.0А DC, входно напрежение 85265 VАС кутия с място за акумулатори 2х12V/7Ah
Доставка на кабел JY(St)Y 2x1.0, изтегляне в гофрирана тръба и на скоби,
свързване към съоръжение
Доставка на кабел JY(St)Y 2x0,8, изтегляне в кабел канал, свързване към
съоръжение

бр.

8

бр.

6

бр.

8

m

1085

m

120

m

30

m

m

400
300
300
100
100
50

m

390

m

20

бр.
м3

4
5

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Доставка на кабел СВТ 3x1,5, изтегляне в кабел канал, свързване към
съоръжение
Доставка на Гофрирана тръба Combo Ф16 320N 2221 черна, с корда
Доставка на Гофрирана тръба Legrand Ф20 750N 3422 сива, с корда
Доставка на Гофрирана тръба Legrand Ф25 750N 3422 сива, с корда.
Доставка на кабелен канал 20х10.
Доставка на кабелен канал 25х25.
Доставка на метална тръба Ø26, монтирана открито м/у сгради
Изкопаване с минибагер на изкоп (траншея) 20х50см. В почва III-та кат. ,
зариване и уплътняване и полагане на PVC тръба ф50

m
m
m
m

29
30

Изкопаване на изкоп в бетон(траншея) 20х50см. , зариване, уплътняване и
възстановяване на бетон за полагане на PVC тръба ф50
Направа на PVC ревизионна шахта 580х580х600 с капак
Доставка, разстилане и уплътняване на пясъчна подложка

31

Доставка на PVC тръба ф50, полагане в изкоп и поставяне на сигнална лента

m

390

32

Доставка и монтаж на акумулатор 12V/7Ah

бр.

18

28
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33 Доставка и монтаж на акумулатор 12V/18Ah
34 Доставка и монтаж на GPRS комуникатор
35 Доставка и монтаж на LAN модул за връзка с повторител
Доставка и монтаж на захранващ блок 12V/1.0А DC, входно напрежение 8536
265 VАС, пластмасова кутия с място за акумулатори 2х12V/7Ah
37 Наладка на пожароизвестителна централа

Ед.
Мярка
бр.

Кол-во

бр.

2
1
1

бр.

2

бр.

2

бр.

