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DO CZEGO SŁUŻĄ?
Ręczny  Ostrzegacz  Pożarowy słu-

ży do uruchamiania systemu sygna-
lizacji pożarowej. Dzięki sygnałowi 
z ROP system informuje o wystąpie-
niu sytuacji zagrożenia pożarowego.

Natomiast  Przycisk Przeciwpoża-
rowego  Wyłącznika  Prądu to element 
wykonawczy Przeciwpożarowego 
 Wyłącznika Prądu (PWP) – jego za-
daniem jest odcięcie dopływu energii 
elektrycznej do wszystkich odbiorni-
ków, z wyjątkiem obwodów zasilają-
cych instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne pod-
czas pożaru.

Ręcznym  Ostrzegaczem Pożaro-
wym może posłużyć się każdy z nas 
w momencie zauważenia zagrożenia. 
Natomiast decyzję, czy i kiedy skorzy-
stać z Przycisku  Przeciwpożarowego 
 Wyłącznika  Prądu podejmuje osoba 
kierująca akcją ratunkowo-gaśniczą.

JAK TO DZIAŁA?
ROP 
Po zbiciu szybki urządzenie przeka-
zuje informację o pożarze do współ-

pracującej centrali sygnalizacji 
pożarowej. Odmiana typu  A prze-
kazuje tę informację automatycz-
nie, gdy tylko zbijemy szybkę. 

PPWP
Podczas normalnej pracy na urzą-
dzeniu świeci się czerwona dio-
da sygnalizująca, że budynek jest 
podłączony do sieci zasilającej. 
Po zbiciu szybki  PPWP urucha-
mia  PWP, który odcina dopływ 
energii elektrycznej. Gdy zasilanie 
zostało odcięte, czerwona dioda 
gaśnie, a zaświeca się dioda zielona. 
Jeżeli przed zbiciem szybki czerwo-
na dioda się nie świeci, oznacza to, że 
nastąpiła przerwa w dostawie zasila-
nia do budynku przez operatora sie-
ci energetycznej. W takiej sytuacji, 
przy zbitej szybce, po przywróce-
niu zasilania przez operatora,  PWP 
zadziała, odcinając dopływ energii 
elektrycznej do wszystkich odbior-
ników. Dzięki temu ekipy strażackiej 
nie zaskoczy nagłe przywrócenie za-
silania w budynku i akcja ratownicza 
będzie mogła być kontynuowana bez 
przeszkód.

GDZIE SĄ MONTOWANE 
ORAZ JAK POWINNY 
BYĆ OZNACZONE?
ROP
Montuje się je na drogach ewaku-
acyjnych, przy każdym wejściu do 
budynku oraz wyjściu na otwartą 
przestrzeń. Uwzględnia się również 

wejścia na schody ewaku-
acyjne, miejsca szczególne-
go zagrożenia, miejsca prze-
bywania osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się oraz wej-
ścia na klatki schodowe. Należy za-
dbać, aby urządzenia te były dobrze 
widoczne, łatwe do identyfikacji oraz 
łatwo dostępne. Trzeba je instalować 
na wysokości od 1,2 do 1,6 m nad 
podłogą. Długość drogi do  ROP nie 
powinna przekraczać 30 m. Dobrze, 
aby miejsca zamontowania pokry-
wały się z miejscami montażu gaśnic 
lub hydrantów. Obudowa  Ręcznego 
 Ostrzegacza  Pożarowego powin-
na zawierać symbol płonącego bu-
dynku oraz napis  POŻAR na płycie 
czołowej.

PPWP
Powinny znajdować się w budynkach 
o kubaturze przekraczającej 1000 m3 
oraz we wszystkich obiektach za-
wierających strefy zagrożone wybu-

Ostatnimi czasy, wchodząc do nowo wybudowanego budynku użytecz-
ności publicznej, możemy zauważyć w nim dwa przyciski. Są montowane 
tuż przy wejściu, oba w czerwonych obudowach i osłonięte szybką. Przy-
ciski te to  Ręczny  Ostrzegacz  Pożarowy oraz jego „młodszy brat”, czyli 
 Przycisk  Przeciwpożarowego  Wyłącznika  Prądu. Stanowią nieodzowny 
element instalacji przeciwpożarowej budynków.

ROP vs  PPWP
Ręczny  Ostrzegacz  Pożarowy a Przycisk 
 Przeciwpożarowego  Wyłącznika  Prądu

Certyfikat  CNBOP

Uniwersalne napięcie 24  V AC/DC 
oraz 230  V AC

Wersja z młoteczkiem lub bez

Dodatkowa opcja sygnalizacji 
(2-diodowa) –  ROP

Tabliczka informacyjna w zesta-
wie –  PPWP



chem – zawsze w pobliżu głównego wejścia do obiektu, 
w miejscu zapewniającym dogodną eksploatację przez 

strażaków. Miej-
sce montażu po-
winno być wy-
znaczone przez 
projektanta insta-
lacji elektrycznej. 
Należy je uzgod-
nić z  rzeczoznaw-
cą ds zabezpieczeń 
ppoż. lub funk-
cjonariuszem pio-
nu prewencji PSP. 
Obudowa  PPWP 

powinna zawierać napis „Przycisk  Przeciwpożarowego 
 Wyłącznika  Prądu” na płycie czołowej. Dodatkowo, 
 PPWP powinno się zaopatrzyć w odpowiednią tablicz-
kę informacyjną.

URZĄDZENIA Z PUNKTU WIDZENIA 
PRAWNEGO

Oba przyciski są bardzo podobne do siebie. Ponieważ 
jednak spełniają różne funkcje (sterują różnymi urzą-
dzeniami) podlegają innym przepisom prawnym. 

ROP
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i  terenów zawiera wymogi dotyczące 
stosowania  Ręcznego  Ostrzegacza  Pożarowego. Nato-
miast właściwości tego urządzenia określono w załącz-
niku do  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wy-
kazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. 
Produkt ten podlega również wymogom normy  PN-EN 
54-11:2004/A1:2006 –  Systemy sygnalizacji pożarowej.

PPWP
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia 
z 12 marca 2009 r. [1]) określa, w jakiego rodzaju bu-
dynkach urządzenia tego rodzaju mają być zamontowa-
ne oraz jakie powinny spełniać funkcje.

Warunkiem dopuszczenia do użytkowania obu urzą-
dzeń jest przeprowadzenie odpowiednich dla nich prób 
i badań, potwierdzających prawidłowość działania, za-
kończonych wystawieniem certyfikatu wydawanego 
przez  CNBOP.
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