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2.

Rajzjegyzék

1.

GY-T-01_Játszóház tűzjelző rendszer elrendezési és nyomvonal terve

2.

GY-T-02 Tűzjelző rendszer rendszerterv
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4.

Rövid általános ismertetés

A tervezett létesítmény Budapest belvárosában a Dob utca 27. szám alatt található földszint
+ 7 emeletes társasház földszintjén kialakítandó játszóház, mely egyrészt nap közben egy
háromcsoportos óvoda játszótereként szolgál, míg egyéb időszakokban lakossági igényt
elégít ki. A játszóház 100 fő gyermek és 30 fő felnőtt elhelyezésére alkalmas.
A létesítmény az udvarra nyíló főbejárati ajtón keresztül közelíthető meg. Belépés után az
érkezőket a recepciós pultnál regisztrálják, majd cipőcsere és az átöltözés után lehet igénybe
venni a játszótéri területeket és a fejlesztő szobákba bejutni. Az előzőeken felül irodák,
tárolók és kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.

5.

Tűzjelző rendszer

5.1 Védelmi elvek
5.1.1 Védelem jellege
A tűzjelző berendezés által biztosított védelem jellege: élet- és értékvédelmi.
5.1.2 Védelemi szint
Az automatikus érzékelők által biztosított lefedettség alapján a védelmi szint: teljes körű
védelem (az épületek valamennyi részének automatikus érzékelővel való lefedettségét
biztosítani kell, kivéve a védelemből kihagyható tereket).
5.1.3 Védelemből kihagyható terek
A létesítmény területén alacsony kockázattal bíró területek, amelyeken nem szükséges
automatikus érzékelőket elhelyezni:
 mosókonyha, zuhanyzó, mosdó-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben nem
tárolnak éghető anyagot, vagy nincs hulladéktároló.
 függőleges felszálló akna vagy függőleges kábel-csatorna, amelyik alapterülete 2 m2,
a födémek és falak áttörései a jogszabályban előírt tűzgátló tömítéssel vannak ellátva,
és nem tartalmaznak biztonsági berendezéshez kapcsolódó vezetéket (kivéve a
legalább E30 tűzálló kábeleket).
 nem fedett rakodóterek, rámpák.


alacsony kockázatú álmennyezet feletti terek.
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5.1.4 A hibák hatásának korlátozása
A központ és az érzékelők (modulok) közötti folyamatos, intelligens kommunikáció a
legmagasabb fokú biztonsággal menjen végbe, és tegye lehetővé a tényleges állapotok teljes
felügyeletét és kiértékelését.
Minden analóg eszköz (érzékelő, kézi jelzésadó, modul) rendelkezzen beépített rövidzár
szakaszolóval, hogy egy érzékelő kiesése, vagy a vezeték rövidzárlata vagy szakadása esetén
az összes többi érzékelő és a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok teljesen működőképesek
maradjanak.
5.2 Létesítési feltételek
A tűzjelző berendezés analóg, visszatérő hurkos, elemenként címezhető kialakítással kerül
kiépítésre. Az automatikus tűzjelző elem címezhető érzékelő aljzaton keresztül, 2 eres
árnyékolt vezetékkel kapcsolódik a tűzjelző központhoz. A riasztás, értékelés decentralizáltan,
közvetlenül a jelzőnél történik, így csak a valódi riasztások kerülnek a központba. A
jelzéseket a központ feldolgozza, értékeli, majd hozzá rendeli a megfelelő kimenő jeleket,
hogy a tűzvédelmi vezérléseket aktiválhassák.
5.2.1 Tűzjelző központ
A létesítmény méretére való tekintettel a teljes lefedettséghez 1 jelzőhurkos központ
kialakítása szükséges, melyet a 004. számú közlekedőben helyezünk el. A rendszer kezelését
itt lehet elvégezni valamint, az érzékelők és a rendszer állapotát, hibajelzéseket, riasztásokat is
innen lehet leolvasni.
A kezelőmezők feliratozása és a kijelzőn megjelenő információ nyelve: MAGYAR.
A központ elsődleges tápforrását (hálózati csatlakozás) az OTSZ követelményeinek
megfelelően kell kialakítani.

A szükségáramú akkuknak egy esetlegesen fellépő

áramkimaradás során a tűzjelző berendezés funkcióit 72 óra időtartamra fenn kell tartaniuk, és
egész élettartamuk alatt teljesen feltöltve kell maradniuk. Az esetleges hálózat kimaradása
vagy hálózat hibája esetén a másodlagos tápforrásnak biztosítania kell legalább 24 órán
keresztül a rendszer működését és még ezután legalább 30 percen keresztül a riasztási
terhelést.
A tűzjelző központ tegye lehetővé a tűzjelzés és legalább az összevont hibajelzés továbbítását
távjelzés vagy átjelzés céljából. A tűzjelzésnek elsőbbséget kell biztosítani a hibajelzéssel
szemben.
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5.3 Felügyelet és átjelzés
5.3.1 Felügyelet biztosítása
A játszóház nyitvatartási ideje alatt folyamatos felügyelet biztosított.
5.3.2 Átjelzés létesítményen kívülre
Az OTSZ vonatkozó előírásának megfelelően a tűzjelzést automatikusan nem kell továbbítani
az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt
helyre. A hatóságok értesítését vonalas vagy mobil telefon segítségével az alábbi
hívószámokon lehet megtenni:
x Tűzoltóság hívószáma (105)
x Általános segélyhívó száma (112)
Az említett segélyhívó számokat maradéktalanul fel kell tüntetni a tűzjelző központ mellett.
5.4 Automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, másodkijelzők
A tűzjelző hálózat az alkalmazási területtől függően pontszerű kombinált hő-füstérzékelők és
kézi jelzésadók alkalmazásával valósul meg. Zavartényezőkkel szemben ellenálló, kombinált
hő-füstérzékelők kerülnek az összes helyiségbe.
A pontszerű érzékelők elhelyezésénél a vonatkozó műszaki követelményeket kell figyelembe
venni (magassági korlát, ellenőrzött terület nagysága, vízszintes távolság, tagolt helyiségek;
ellenőrzött terület nagysága; álmennyezet feletti terek védelmének követelményei).
Kézi jelzésadók közlekedőkre, menekülési útvonalakra, az épületek kijárataihoz szükségesek,
megközelítésük az építmények bármely területéről 30 méteren belül legyen megoldható. A
kézi jelzésadókat a padlószinttől 1,1 és 1,6 m közötti magasságba kell szerelni. Minden kézi
jelzésadónak könnyen megközelíthetőnek, továbbá szemből és oldalirányból jól láthatónak
kell lennie. Nyílászárók melletti szerelés esetén a jelzésadókat lehetőleg a kilincs
(nyitószerkezet) felőli részen kell elhelyezni, elkerülve ezzel az ajtószárny okozta takarást.
Valamennyi érzékelőn, jelzésadón, másodkijelzőn maradandóan, jól láthatóan fel kell tüntetni
a csoport (zóna) számát és az eszköz azon belüli sorszámát.
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5.5 Riasztás megjelenítő eszközök
5.5.1 Hangjelzők, hang-fényjelzők
Hangjelzőket az előtérben, a recepció-társalgó és a játszótéren helyezünk el az evakuáció
elősegítése érdekében, olyan sűrűséggel, hogy azok hallhatósága az épületek teljes területén
legalább 65 dB (A), illetve az alapzajt 5 dB-lel meghaladó mértékű legyen.
A HJ1 hangjelző kör vezérlését - késleltetés nélkül - és tápellátását a tűzjelző központ végzi.
A létesítmény 1 db hangjelző körrel rendelkezik.
Valamennyi hangjelzőn, modulon maradandóan, jól láthatóan fel kell tüntetni a csoport (zóna)
számát és az eszköz azon belüli sorszámát.
5.6

Kiegészítő berendezések vezérlése

Riasztás esetén a tűzjelző központ gépészeti vezérléseket végez. Ezáltal az épületben található
szellőztető ventilátor és a légkezelő leállításra kerül, illetve a hő és füstelvezetés indítása is
megtörténik. A beavatkozást a tűzjelző központ végzi.
5.7 A vezetékezés leírása (vezetékhálózat kialakítása)
5.7.1 Általános követelmények
A kiválasztott berendezések, eszközök megfelelően képzett szakemberek által, az
előírásoknak megfelelően kerülhetnek felszerelésre.
Valamennyi felhasznált villamos anyag elsőrendű legyen.
5.7.2 Nyomvonal kialakítása
Az analóg jelzőhálózatot kétvezetékes rendszerben kell kialakítani úgy, hogy az eszközök
párhuzamosan kapcsolódjanak a jelzőkörre, az utolsó eszköztől a kábel vissza kell térjen a
központba. A vezetékeket egy jelzővonalon belül folyamatosan kell behúzni, az elágazás nem
megengedett, mivel az a nyugalmi áram figyelését gátolná. Az eszközök között a vezetéken
kötés (toldás) nem lehet.
A vezetékek tartószerkezeteit a helyi sajátosságok figyelembevételével kell kialakítani,
meglévő gyengeáramú kábeltálcák, védőcső rendszerek szükség szerint felhasználhatók.
Azokon a helyeken, ahol a mechanikai sérülés veszélye fennáll, a kábelek és vezetékek
védelméről gondoskodni kell. Oldalfalra történő szerelés esetén a kábeleket műanyag
csatornába vagy védőcsőbe kell fektetni. Új nyomvonalak kialakításához minimum MÜ-I.
16mm védőcsöveket kell felhasználni. A nyomvonal kialakításánál be kell tartani a
gyengeáramú tűzjelző berendezés létesítésére vonatkozó szabványokat.
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Erősáramú rendszer és tűzjelző rendszer vezetékeinek párhuzamosan fektetett védőcsövei és a
védőcsövek tartozékai egymástól kölcsönösen legalább 2 cm távolságra helyezhetők el. Az
egymást keresztező védőcsövek között legalább 1 cm távolság legyen. Falra szerelt tűzjelző
vezetékek, készülékek az erősáramú elosztódobozoktól, tokozott szerelvényektől legalább 10
cm távolságra legyenek.
A vezetékek védőcső nyomvonalának kialakítását és az eszközök felfűzését a jelen tervnek
megfelelően kell elkészíteni. Amennyiben az építés során kialakult változások hatására a jelölt
nyomvonal nem tartható, attól el lehet térni.
A tűzjelző berendezés hurkának falon és födémen való átvezetési helyein az áttöréseket a fal,
illetve a födém tűzállósági határértékének megfelelő tűz gátló tömítéssel kell tömíteni.
Tűzszakasz határon csak „nem éghető” anyagú tömítés alkalmazható. A tömítés elvégzését a
használatbavételkor hitelt érdemlő módon igazolni kell.
5.7.3 Vezetékek típusa
x

JB YY 1x2x0,8

jelzőhurkok

x

JB-H(St)H 1x2x0,8 E30

hangjelző körök, tűzálló hurokszakaszok

5.7.4 Azonosítás
A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékeit és kábeleit, védőcsöveit és/vagy
csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel („Tűzjelző hálózat” felirattal) kell
ellátni, kivéve az egyértelműen azonosítható vezetékeket, kábeleket (pl. érzékelőhöz,
jelzésadóhoz csatlakozó vezetékszakasz, védőcső, kábelcsatorna, valamint a teljes hosszában
vörös színű vezeték, kábel).
5.8 A tápforrások leírása
5.8.1 Elsődleges tápforrás (hálózati csatlakozás)
A hálózati csatlakozást az OTSZ követelményeinek megfelelően kell végrehajtani, melyet
Beruházó biztosít.
A rendszer elsődleges tápforrása a nyilvános elektromos hálózat. A tűzjelző rendszer
elsődleges tápforrását el kell látni egy, csak erre a célra szolgáló leválasztó-védő eszközzel,
melyet a lehető legközelebb kell elhelyezni a tápforrás épületbe való belépési pontjához.
Biztosítani kell, hogy jogosulatlan személy ne szakíthassa meg az elsődleges tápforrást. Ennek
érdekében a leválasztó eszközt jogosulatlan hozzáférést gátló módon kell elhelyezni, és/vagy a
rendeltetésre és a jogosulatlan lekapcsolás tilalmára utaló felirattal kell ellátni.
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5.8.2 Szükségáram ellátás (akkuk)
A központban a szükséges feszültségeket a belső hálózati tápegység szolgáltatja. Készenléti
párhuzamos üzemben két sorosan összekapcsolt 18 Ah akkut táplál a szükségáram részére. Az
alaplapon meglévő akku felügyeletet a központi processzor vezérli és kiértékeli.
A szükségáramú akkuknak egy esetlegesen fellépő áramkimaradás során a tűzjelző berendezés
funkcióit 72 óra időtartamra fenn kell tartaniuk, és egész élettartamuk alatt teljesen feltöltve
kell maradniuk. Az akkuk beépítési helye a központ házának alján található.
5.9 A beépített tűzjelző berendezés általános adatai
5.9.1 Tűzjelző központ
Típus: Aritech 2X-F1-FB2-S-22
Kiadó szervezet: BRE Global Ltd.

Tanúsítvány: 0832 – CPD - 1544

5.9.2 Automatikus érzékelők, kiegészítők (Pontszerű multiszenzoros érzékelő)
Típus: Aritech DP2061T
Kiadó szervezet: ANPI

Tanúsítvány: 1134 – CPD - 023

5.9.3 Kézi jelzésadók
Típus: Aritech DM2010
Kiadó szervezet: BRE Global Ltd

Tanúsítvány: 0832 – CPD - 0753

5.9.4 Riasztást jelző eszközök
x Hangjelző
Típus: Fulleon Roshni LP (piros)

Tanúsítvány: TMT-30/2011

Kiadó szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.
x Másodkijelző
Típus: AI672

Tanúsítvány:

Kiadó szervezet: GE Security BV.
5.9.5 Tűzálló kábelek
Típus: Eurosafe tűzálló kábelek

Tanúsítvány: TMT-87/2006-2012

Kiadó szervezet: ÉMI Nonprofit Kft.
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6.

Környezetvédelem

Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok tárolását és elszállítását.
A környezetre káros anyagokat, technológiákat alkalmazni tilos! Veszélyes hulladékok
kezelésénél különös gonddal kell betartani az előírásokat!
A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően
helyreállítani.

7.

Általános előírások, alkalmazott szabványok

Jelen tervben foglaltaktól eltérni csak a tervező és Megrendelő engedélyével szabad. A
hozzájárulás meg nem szerzéséből származó következményekért a kivitelező a felelős.
A kivitelezés során tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági,
előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani.
A kivitelezés során a vonatkozó technológiai, tűzrendészeti, valamint munkavédelmi
előírásokat és utasításokat szigorúan be kell tartani.
A kivitelezést – a tervhez kapcsolódó – rendeletekben, utasításokban előírt engedélyek
hiányában megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkül megkezdett kivitelezésért a tervező
felelősséget nem vállal.
A kivitelezés elkészülte után az előírásoknak megfelelő átadási dokumentációt kell készíteni.
Ehhez csatolni szükséges az összes, első felülvizsgálatra vonatkozó mérési jegyzőkönyvet
(érintésvédelem, szigetelési ellenállás vizsgálat, stb.) az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány
szerint.


1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról



2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól



54/2014. számú BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról



375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának
szabályairól



259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról
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186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek
tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 2004. évi XI. törvénnyel módosított
1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel



TvMI 5.1: Tűzvédelmi Műszaki Irányelv a beépített tűzjelző berendezésekről



MSZ EN 54 szabványsorozat



MSZ 2364-200:2002: Épületek villamos berendezéseinek létesítése



MSZ 4851 szabványsorozat: Érintésvédelmi vizsgálati módszerek



MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése



MSZ EN 50086 szabványsorozat: Védőcsőrendszerek kábelfektetéshez

8.

A berendezések üzembe helyezése üzemeltetése

Üzembe helyezés
A berendezések üzembe helyezésére – a hálózatszerelési és mérési munkák befejezése után –
a kivitelező szakcég szakembere jogosult, aki egyben kioktatja a kijelölt személyzetet a
berendezés kezelésére.
Az üzembe helyezési eljárásra meg kell hívni – a rendeletekben meghatározott szerveken
kívül – a területileg illetékes üzemeltető képviselőjét is.
Az átvétel alkalmával a rendszert mintavételezéssel ki kell próbálni az összes elem
legkevesebb 10%-ának megfelelő mennyiségben.
A gyengeáramú berendezéseknek a próba során hibátlanul kell üzemelnie.
A beépített automatikus tűzjelző berendezés üzembe helyezését az OTSZ és az aktuális TvMI
szerint kell végezni.
Amennyiben hiba fordulna elő, úgy annak kijavítása után a teljes próbát meg kell ismételni
Üzemeltetés
A gyengeáramú berendezések kezelése a Megrendelő feladata. A jelzéseket követő
feladatokról is a Megrendelő határoz, az illetékes hatósággal egyeztetett módon.
A beépített automatikus tűzjelző berendezés üzemeltetésére vonatkozó követelményeket,
Üzemeltető (üzemben tartó) kötelességeit az OTSZ és az aktuális TvMI tartalmazza.
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9.

Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás

A gyengeáramú berendezések karbantartását rendszeres időszakonként el kell végezni. A
karbantartás csak megfelelő képesítéssel rendelkező, a berendezés működését ismerő felelős
szakember végezheti.
A karbantartó-javító szolgáltatást végzőnek az üzemeltetési naplóban nyilatkoznia kell, hogy
a karbantartott-javított berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas, érintésvédelme
megfelelő.
A beépített automatikus tűzjelző berendezés Üzemeltetője (üzemben tartó) által megbízott
személynek a napi, havi és negyedéves ellenőrzéseket, valamint a megfelelő képesítéssel
rendelkező személynek a féléves és éves rendszeres, illetve a rendkívüli felülvizsgálatot és
karbantartást az OTSZ szerint kell végezni.

10. Költségvetés kiírás
Külön kötetben mellékelve.
Az ármegállapítás során az ajánlattevőnek az alábbiakat kell figyelembe vennie a költségvetés
kiírással kapcsolatban:
1. A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget
jelezni kell a Megrendelőnek!
2. Az ajánlatadók költségvetés kiírásának illetve az árajánlatuknak tartalmaznia kell a
tervi megoldások teljes körű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök,
kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes,
biztonságos működtetését.
3. A megadott szerelési segédanyagok, minden a kivitelezéshez tartozó külön ki nem írt
segédanyag, csatlakozó, stb. költségét tartalmazza.
4. A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékszállítás, takarítás, stb.) és
gépköltséget, állványbérlést, stb. kell, tartalmazzák.
5. Amennyiben az ajánlattevő olyan rendszer, vagy munkaelem hiányát észleli a
kiírásban, ami feltétlen szükséges lenne a kiírt rendszer működéséhez, azt külön
póttételként meg kell jelenítenie, és értesítenie kell a Megrendelőt.
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6. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és
esztétikai kivitelben készítendők. A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat,
előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
7. A kivitelező ajánlatot csak a helyszíni adottságok, tervek, műszaki leírás ismeretében,
azok tudomásulvételével tehet.
8. Amennyiben az ajánlattevő a jelen kiírástól eltérő rendszerrel pályázik, úgy
valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek, anyagnak, a kivitelezéshez
szükséges összes magyar hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
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