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Od Wydawcy
Urz¹dzenia i instalacje elektryczne stosowane w pomieszczeniach, w których s¹ produkowane, sk³adowane lub u¿ytkowane materia³y palne musz¹ byæ wykonane w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoœci zapalenia tych materia³ów przez urz¹dzenia elektryczne.
Publikacja zawiera wymagania norm i przepisów oraz zasady projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagro¿onych po¿arem. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na oœwietlenie awaryjne i elektryczne funkcjonuj¹ce w czasie akcji gaœniczej.
Publikacja zosta³a opracowana w oparciu o krajow¹ literaturê techniczn¹, akty prawne
i dokumenty normalizacyjne oraz w aspekcie g³ównych regulacji Unii Europejskiej. Zwraca siê przy tym uwagê na jedno z najwa¿niejszych wymagañ stawianych nowoczesnym
budynkom i instalacjom, którym jest eliminacja zagro¿eñ po¿arowych.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego niezmiernie wa¿ne jest równie¿
wyposa¿enie obiektów budowlanych w odpowiednie urz¹dzenia sta³e, pó³sta³e, uruchamiane rêcznie i samoczynne, s³u¿¹ce do wykrywania i sygnalizowania zagro¿enia lub
ograniczania jego skutków. Zalicza siê tu elektryczne urz¹dzenia sygnalizacji po¿arowej,
systemu ostrzegawczego i odpowiedniej instalacji oœwietleniowej.
Wydawnictwo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
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Ochrona przeciwpo¿arowa
w przestrzeniach zagro¿onych po¿arem.
Instalacje i urz¹dzenia elektryczne
STRESZCZENIE
Czêsto trzeba stosowaæ urz¹dzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach,
w których materia³y palne s¹ produkowane, sk³adowane lub u¿ytkowane. Dlatego te¿
musz¹ by przedsiêwziête odpowiednie œrodki bezpieczeñstwa w celu wykluczenia
mo¿liwoœci zapalenia tych materia³ów przez urz¹dzenia elektryczne.
W instalacjach elektrycznych potencjalnymi Ÿród³ami energii zapalaj¹cej mog¹
byæ ³uki i iskry elektryczne, nagrzane powierzchnie oraz czêœci tr¹ce.
Niniejsze opracowanie zawiera wymagania norm i przepisów oraz zasady wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych
w przestrzeniach zagro¿onych po¿arem
Szczególn¹ uwagê zwrócono na oœwietlenie awaryjne i instalacje elektryczne
funkcjonuj¹ce w czasie akcji gaœniczej.
Ksi¹¿ka jest opracowana w oparciu o krajow¹ literaturê techniczn¹, akty prawne,
i dokumenty normalizacyjne oraz w aspekcie g³ównych regulacji Unii Europejskiej.

Protection against fire.
Electrical installation and apparatus
ABSTRACT
It is often necessary to use electrical apparatus in locations where flamable materials are manufactured, stored or used. Suitable precautions must therefore be taken
to ensure that all such apparatus is adequately protected so as to reduce the likelihood of the ignition flamable materials.
In electrical apparatus, the potential ignition sources include electrical arcs and
sparks, hot surfaces and frictional parts.
This book contains specific requirements pertaining the design, selection, short
circuit and overload protection as well as construction of electrical installation in the
fire hazardous areas.
By the careful design of the electrical installation, it is frequently possible to locate much of the electrical equipment in less hazardous or non-hazardous areas.
Special attention is paid to the emergency lighting and safety of electrical installations on fire.
The issues of the protection against fire are presented on the basis of Polish terminology and literature, official recommendations and standards as well as in aspect
of the EU regulations.
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