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Wprowadza się następujące zmiany do Części VIII – Instalacje elektryczne 
i systemy sterowania – 2007: 

1. W Tabeli 2.3.4.2 zapis w kolumnie 2 Lp. 25 otrzymuje brzmienie: 

Obszar maszynowni objęty zasięgiem lokalnej wodnej instalacji zraszającej, 
obejmujący rejony A i B według rysunku 2.3.4.2. 

2. W Uwagach w punkcie 2.3.4.2 dodaje się punkt 3): 

3) Obszar objęty zasięgiem lokalnej wodnej instalacji zraszającej przedsta-
wiono na rysunku 2.3.4.2. 

A – rejon chroniony, dla którego wymagana jest instalacja zraszająca. 

B – rejon przyległy do rejonu chronionego, naraŜony na bezpośrednie zraszanie. 

C – rejon przyległy, nie będący rejonem A ani B, do którego woda moŜe sięgać. 

 

          A 

Rys. 2.3.4.2 

3. W Uwagach w punkcie 2.3.4.2 dodaje się punkt 4): 

4) W rejonie C według rysunku 2.3.4.2 urządzenia elektryczne mogą mieć 
niŜszy stopień ochrony obudowy niŜ IP44, pod warunkiem Ŝe zostanie wyka-
zane, Ŝe urządzenia te są odpowiednie do zastosowania w tym rejonie, biorąc 
pod uwagę ich konstrukcję i usytuowanie, np. umiejscowienie otworów wenty-
lacji nawiewowej; powinien być zapewniony dopływ powietrza chłodzącego. 

C 
 
 
 
 
B 
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4. Punkt 7.1.1 otrzymuje brzmienie: 

7.1.1 Układy sygnalizacji i łączności wewnętrznej powinny, oprócz mają-
cych zastosowanie wymagań niniejszego rozdziału, spełniać w zakresie 
uzgodnionym z PRS wymagania Kodeksu alertów i wskaźników, 2009 (Code 
on Alerts and Indicators, 2009), wprowadzonego przez IMO rezolucją 
A.1021(26). 

5. Dodaje się punkt 7.1.2: 

7.1.2 Z wyjątkiem dzwonków, częstotliwość sygnału dźwiękowego powin-
na zawierać się w przedziale pomiędzy 200 Hz a 2500 Hz.  

6. Dodaje się punkt 7.3.2.12: 

7.3.2.12 Za zgodą Administracji moŜna dopuścić uŜycie rozgłośni dyspozy-
cyjnej do przekazania sygnalizacji alarmu ogólnego i alarmu poŜarowego, pod 
warunkiem Ŝe: 

.1 wszystkie dotyczące alertów wymagania Kodeksu LSA, Kodeksu FSS 
i Konwencji SOLAS, wraz ze zmianami, są spełnione; 

.2 spełnione są wszystkie wymagania dotyczące alertów, określone 
w Kodeksu alertów i wskaźników, 2009 (Code on Alerts and Indicators, 
2009), 

.3 rozgłośnia dyspozycyjna odłącza wszystkie inne systemy wejścia dla 
przekazania priorytetowo sygnału alarmowego kiedy jest wymagany, 
z automatycznym ominięciem regulacji głośności,  

.4 rozgłośnia dyspozycyjna jest zbudowana w sposób zapobiegający 
pojawianiu się sprzęŜenia zwrotnego oraz innego rodzaju zakłóceń; i 

.5 rozgłośnia dyspozycyjna jest zbudowana w sposób minimalizujący 
wpływ pojedynczego uszkodzenia. 

7. Punkt 7.4.1 otrzymuje brzmienie: 

7.4.1 KaŜdy statek towarowy o pojemności brutto 300 lub większej oraz 
kaŜdy statek pasaŜerski powinien być wyposaŜony w instalację alarmu ogól-
nego. Instalacja alarmu ogólnego powinna dawać sygnał alarmowy, złoŜony 
z siedmiu dźwięków krótkich i jednego długiego, za pomocą gwizdka lub syreny 
okrętowej oraz dodatkowo innych urządzeń sygnalizacyjnych. 

Minimalny poziom głośności sygnalizacji alarmu ogólnego w pomieszcze-
niach otwartych powinien wynosić przynajmniej 80 dB(A) i powinien być 
o co najmniej 15 dB(A) wyŜszy od poziomu szumów. W pomieszczeniach 
zamkniętych poziom głośności powinien wynosić przynajmniej 75 dB(A) 
i powinien być o co najmniej 20 dB(A) wyŜszy od poziomu szumów. W Ŝad-
nym przypadku poziom głośności nie moŜe przekroczyć 120 dB(A). W kabi-
nach nie wyposaŜonych w instalację głośnikową naleŜy zainstalować brzę-
czyk lub inny sygnalizator dźwiękowy. 
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Na statkach towarowych o pojemności brutto mniejszej niŜ 300 dopuszcza 
się podanie sygnału głosem lub innym środkiem, o ile sygnał ten będzie równo-
cześnie słyszalny we wszystkich miejscach, w których mogą przebywać ludzie. 

8. Punkt 7.5.2.2 otrzymuje brzmienie: 

7.5.2.2 Instalacja sygnalizacji wykrywczej poŜaru powinna być zasilana 
z co najmniej dwóch źródeł energii elektrycznej, z których jedno powinno sta-
nowić źródło awaryjne. 

Instalacja sygnalizacji wykrywczej poŜaru powinna być zasilana z ww. 
źródeł oddzielnymi obwodami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu. 
Obwody te powinny być prowadzone do automatycznego przełącznika, 
umieszczonego wewnątrz lub w pobliŜu centrali wykrywczej poŜaru. 

Automatyczne przełączanie lub awaria jednego z zasilań nie powinny po-
wodować stałego lub chwilowego zakłócenia działania instalacji sygnalizacji 
wykrywczej poŜaru. W przeciwnym wypadku naleŜy przewidzieć dodatkowe 
źródło energii elektrycznej o odpowiedniej pojemności, dla zapewnienia cią-
głości zasilania instalacji. 

Obwody prowadzone od źródeł energii elektrycznej do automatycznego 
przełącznika powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby uszkodzenie nie 
spowodowało zaniku zasilania ze wszystkich źródeł. 

Awaryjne zasilanie energią elektryczną moŜe pochodzić z niezaleŜnej ba-
terii (naleŜy wówczas spełnić wymagania dotyczące jej pojemności i usytu-
owania, podane w 9.3 lub 22.1.2) lub bezpośrednio z rozdzielnicy awaryjnej. 
Urządzenie do ładowania baterii powinno zapewniać jej doładowywanie w trakcie 
zasilania instalacji sygnalizacji wykrywczej poŜaru (po powrocie zasilania). 

9. Punkt 20.4.1.1 otrzymuje brzmienie: 

20.4.1.1 Sygnalizacja alarmów, oprócz mających zastosowanie wymagań 
niniejszego rozdziału powinna, w zakresie uzgodnionym z PRS, spełniać 
wymagania Kodeksu alertów i wskaźników, 2009 (Code on Alerts and Indicators, 
2009). 

10. Dodaje się podrozdział 21.5:  

21.5 Alarm czujności oficera wachtowego (Personnel alarm).   

21.5.1 Personnel alarm powinien automatycznie uruchomić alarm na most-
ku nawigacyjnym albo w pomieszczeniach mieszkalnych oficerów, zaleŜnie 
od tego co zostanie uznane za właściwe, przy czym powinno to nastąpić po 
czasie nie przekraczającym 30 minut, jeśli personnel alarm nie zostanie wcze-
śniej skasowany z przedziału maszynowego. 

21.5.2 W maszynowni  powinien się włączyć sygnał ostrzegawczy urucha-
miany 3 minuty przed alarmem, o którym mowa w 21.5.1. 
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21.5.3 System alarmowy powinien zostać uruchomiony: 
.1 automatycznie, kiedy personel pełniący słuŜbę musi wejść do maszy-

nowni z powodu alarmu, 
.2 ręcznie przez personel pełniący słuŜbę podczas rutynowej kontroli 

w maszynowni. 

21.5.4 System alarmowy powinien być wyłączony przez personel pełniący 
słuŜbę po opuszczeniu maszynowni. JeŜeli system został uruchomiony auto-
matycznie zgodnie z 21.5.3.1, to wyłączenie systemu powinno być niemoŜli-
we, dopóki personel nie potwierdzi występującego w maszynowni alarmu. 

21.5.5 Personnel alarm powinien spowodować automatyczne uruchomie-
nie alarmu dla mechaników wymaganego w 21.6. 

11. Dodaje się punkt 21.6: 

21.6 Alarm dla mechaników 

W uzupełnieniu do ręcznego uruchamiania z przedziału maszynowego, na 
statkach z maszynownią okresowo bezwachtową alarm dla mechaników po-
winien zostać uruchomiony, gdy w maszynowni lub Centrali Manewrowo-
Kontrolnej istnieje alarm niepotwierdzony w wyznaczonym czasie, zaleŜnym 
od wielkości statku jednak nie dłuŜszym niŜ 5 minut. 

12. Punkt 22.5.8.2 otrzymuje brzmienie: 

22.5.8.2 Rurociągi z próbkami gazu nie powinny przechodzić przez prze-
strzenie zagroŜone wybuchem, z wyjątkiem, o którym mowa w 22.5.8.6. 

 


