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Rodzaj dokumentacji Projekt budowlany 

Nazwa inwestycji 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pralni szpitalnej z przenaczeniem na 
działalność medyczną związaną z publiczną służbą 
zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
Inwazyjnej 

Adres inwestycji Chojnice ul.Leśna 10 (dz.ewid. 4283) 

Inwestor Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza 

Adres inwestora 89-600 Chojnice, ul.Leśna 10 

Branża Elektryczna 

Oświadczenie wynikające z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 
Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Upr.budowlane Podpis Data 

Projektant techn.Zbigniew Szary AN/8346/67/81  01.12.2009r. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

     - Zlecenie inwestora 

     - Projekt budowlano – architektoniczny 

     - Obowiązujące przepisy 

2. Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  wewnętrznej instalacji 

    elektrycznej w rozbudowanym budynku i zmianie sposobu użytkowania pralni 

    szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną ochroną 

    zdrowia i opieką społeczną  w miejscowości Chojnice  działka nr. 4283 przy ul. 

    Leśnej 10  oraz instalacji  telefonicznej, instalacji  komputerowej, instalacji 

    przyzewowej, gniazd  wtykowych   230V i 400V,  zasilania odbiorników i  urządzeń 

    elektrycznych w  budynku. 

3. Techniczna podstawa opracowania 

Niniejszy projekt budowlano – wykonawczy opracowano na podstawie: 

-opracowań branżowych związanych z obiektem, 

-P.B. – zasilanie elektryczne obiektu, 

-przepisów P.B.U.E., 

-norm PN-/E05009 w sprawie warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej, 

     - warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

4. Zakres projektu 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 

1.  Wewnętrzne linie zasilające 

     2.  Instalację oświetlenia 

     3.  Instalację gniazd wtykowych 

4. Budowę tablicy 

5. Instalację telefoniczną 

6. Instalację komputerową 
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5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej do budynku  

    W celu zasilania elektrycznego rozbudowanego budynku  należy wykorzystać 

    istniejące  przyłącze energetyczne. Pomiar energii elektrycznej dla rozbudowanego 

    budynku zlokalizowany w istniejącym budynku szpitala pozostaje bez zmian, gdyż 

    jest to odbiór energii elektrycznej poza licznikowy. Z istniejącej tablicy R-G należy 

    zasilić projektowaną tablicę RG-1   przewodem  LY 5 x 150 mm2 w RL. Ponadto 

    należy wykonać dodatkowe zasilanie rezerwowe tablicy RG-1 z UPS 

    zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy przewodem LY 5x150 mm2 w RL. Z 

    tablicy RG-1 należy wykonać zasilanie tablic TRA przewodem  kabelkowym YDY 

   3 x 6 i tablicę TRA-3 przewodem kabelkowym YDY 5x 10 mm2. Z istniejącej 

    tablicy RG zlokalizowanej w piwnicy należy zasilić agregat wody lodowej 

   przewodem  kabelkowym YDY 5 x 25 mm2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

   Zdrowia  z dnia 

   22. 06. 2005r. Dz. U. 05.116.985 dla instalacji wymagającej rezerwowego zasilania 

   wykonane będzie za pomocą agregatu prądotwórczego, który jest zlokalizowany w 

    istniejącym budynku szpitala. Agregat będzie uruchamiany automatycznie po 

    otrzymaniu z tablicy rozdzielczej sygnału o zaniku napięcia. Dla części urządzeń 

    zasilanie rezerwowe realizowane będzie poprzez urządzenie UPS.  Rozdzielnia 

    główna projektowanej części rozbudowanego budynku podzielona będzie na dwie 

    części : część rezerwowaną i  nie rezerwowaną. Część rezerwowana zasilana będzie 

    poprzez urządzenie SZR, które samoczynnie przełączy zasilanie. Projektowaną 

    tablicę główną należy wykonać na bazie typowej rozdzielni firmy Fael. Zasilać ona 

    będzie obwody gniazd wtyczkowych, urządzenia , zasilacze UPS. Zasilanie z tej 

    tablicy będzie oświetlenie ogólne i bakteriobójcze niezbędnych pomieszczeń. Ze 

    względu na to, że blok operacyjny zasilany jest w układzie sieciowym TN-S 

    konieczna jest budowa rozdzielnicy obwodów separowanych  z wykorzystaniem 

    transformatorów seperacyjnych o mocy od 4 do 10kva. Rozdzielnica wyposażona 

    będzie w zestaw zasilająco – sterowniczy. Zestaw ten zasili poprzez transformator 

    seperacyjny  rozdzielnię sal. Zestaw rozdzielczo – sterowniczy należy połączyć z 

    kasetą sygnalizacyjną zabudowaną w salach przewodem YKSY 11x1 mm2.  Z 

    rozdzielni tej zasilane będą gniazda 1-fazowe w salach operacyjnych, kolumny 

    chirurgiczne i kolumna anestezjologiczna oraz zasilacz lampy bezcieniowej.   
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6. Zasilanie instalacji elektrycznej 

Projektowana instalacja elektryczna w obiekcie zasilania będzie z poszczególnych 

tablic odbiorczych, które zasilane będą wewnętrznymi liniami zasilającymi – w.l.z. 

z tablicy głównej RG, RG-1, TRA. Schemat zasilania instalacji elektrycznej, trasy 

w.l.z. i lokalizację tablic rozdzielczych pokazano na rysunkach. 

Tablice rozdzielcze przewiduje się wykonać w oparciu o wyłączniki samoczynne 

S91 , S193 . 

7. Instalacja elektryczna oświetlenia 

 Instalację elektryczną należy wykonać pod tynk w oparciu o przewody kabelkowe  

YDY-750V z dodatkową żyłą ochronną „PE” oznaczoną w paski zielono – żółte . 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1. W instalacji należy zastosować osprzęt bakelitowy zwykły 

pod tynk z wyjątkiem pomieszczeń: WC i socjalnych,  gdzie należy stosować 

osprzęt bakelitowy szczelny instalowany pod tynk. Instalację elektryczną 

oświetlenia w całości wykonać pod tynk i częściowo w korytkach kablowych. 

Oświetlenie wewnętrzne w w/w budynku ( na poziomie piwnic ) zaprojektowano 

oprawami jarzeniowymi typu OPK PC FAREL i oprawami żarowymi typu 

RONDO. Na poziomie parteru oświetlenie wewnętrzne  zaprojektowano oprawami 

jarzeniowymi typu AGAT 4X18W, TOPAZ 2X36W, TOPAZ 4X36W, TOPAZ 

1X36W, oprawami żarowymi typu RONDO i oprawami typu halogen z czujką 

ruchu.. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z rysunkiem. W 

wydzielonych pomieszczeniach należy zamontować oprawy wyposażone w 

elektroinwenter pracy awaryjnej oznaczone symbolem AW z podtrzymaniem do 3h 

( min. 2h ). 

Wyłączniki instalować na wysokości 1,4 m nad posadzką, a w pomieszczeniach 

WC dla osób niepełnosprawnych na wysokości 1,0m nad posadzką. Jako 

oświetlenie ogólne w pokojach chorych wykorzystane będą również oprawy 

zainstalowane w zestawach przyłóżkowych.  

 

 

8. Instalacja oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego 
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     Oświetlenie kierunkowe tworzy wydzielona  grupa opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetlenia nocnego wyposażone będą w elektroinwentery i będą pełnić 

funkcję oświetlenia ewakuacyjnego. Zastosować elektroinwentery z bateriami o casie 

podtrzymania  3h. Na drogach ewakuacyjnych zabudować oprawy oświetlenia 

kierunkowego z podtrzymaniem 3h. Elektroinwentery i oprawy oświetlenia 

kierunkowego zabudować również na salach operacyjnych i salach chorych. 

9. Instalacja lamp bakteriobójczych 

     Zgodnie z wytycznymi lampy bakteriobójcze - przepływowe należy zainstalować w 

gabinetach lekarskich, w wejściach do śluz, salach zabiegowych, pooperacyjnych, 

pomieszczeniach przygotowania pacjenta, punkcie pielęgniarskim, salach chorych , 

magazynie bielizny brudnej i innych. Wyłączniki do tych opraw należy wyposażyć w 

lampkę sygnalizacyjną określającą stan włączenia lampy w obudowie zamkniętej. 

Zasilanie tych lamp należy wykonać z oddzielnego obwodu.  

 

10. Instalacja dzwonkowa 

     W rozbudowanym i przebudowanym budynku zaprojektowano instalację 

dzwonkową przy wejściu głównym do budynku i przejściach przez śluzy. 

Zaprojektowano instalację dzwonkową o napięciu 230V. Całość instalacji należy 

wykonać pod tynk przewodem DY 1,5 mm2 w rurkach RL. Powyższą instalację należy 

zasilić z tablicy RG-1.  Ponadto przed wejściem głównym do budynku zaprojektowano 

domofon , który należy zasilić przewodem YKSY 7x1,5    

      

11. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Całość instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wykonać przewodem 

kabelkowym YDY 3 x 2,5 mm2 pod tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe montować 

na wysokości 0,3m  nad posadzką a w salach operacyjnych i zabiegowych na 

wysokości 1,6m nad posadzką. Dla gniazd wtykowych komputerowych 

zaprojektowano osobną tablicę T-K. W pomieszczeniach technicznych , 

wilgotnych, socjalnych i łazienkach instalować gniazda bryzgoszczelne IP 44.  

    Bolce gniazd wtykowych połączyć trwale z przewodem ochronnym instalacji 

    elektrycznej.  
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12. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

 

    Z uwagi na możliwość wystąpienia zredukowanych przepięć atmosferycznych dla 

    zapewnienia ochrony przepięciowej zaprojektowano w rozdzielni głównej 

    ograniczniki przepięć klasy C o poziomie ochrony 1,5 kV. 

 

13. Główny wyłącznik pożarowy 

    Projektuje się wykonanie układu zdalnego wyłącznika pożarowego (przycisk) 

    zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku  działającego na 

    wyłączenie stycznika głównego tablicy głównej TG-1 – schemat sterowania 

    pokazany na rysunku. Przycisk ryglowany w położeniu ,, wyłączony” w  

    przeszklonej obudowie. 

 

 

14. Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze 

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać w oparciu o warunki techniczne 

zawarte w normach PN-IE-05009 dotyczących ochrony do 1KV – przepisy budowy 

urządzeń energetycznych. W projektowanej instalacji zapewnia się ochronę 

przeciwporażeniową podstawową i dodatkową zgodnie z wymogami pakietu norm 

PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. 

W naszym przypadku do projektowanych tablic głównych ochrona przed dotykiem 

pośrednim wykonana będzie w układzie sieciowym TN-C. Jako dodatkową ochronę 

od porażeń w projektowanej linii kablowej n/n przyjęto samoczynne wyłączenie 

zasilania w czasie +< 5 sek. Warunki dodatkowej ochrony spełnione zostaną przy 

zastosowaniu wkładek bezpiecznikowych o odpowiednich wielkościach. W 

rozdzielniach głównych dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N , wykonać 

uziemienie i zainstalować rozdzielacz szyny ekwipotencjalnej. Do rozdzielacza 

należy podłączyć kablami LY 50 mm2  uziemienia  i szynę PE w rozdzielniach  oraz 

metalowe rurociągi, konstrukcje. Zadaniem wyłączników różnicowo – prądowych 

jest zabezpieczenie obiektu przed pożarem wywołanym przez uszkodzenie instalacji 

elektrycznej.  
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Ochronę przeciw – porażeniową wykonać zgodnie z normą PN-92/-E-5009/41, 54, 

701. W sali zabiegowej ( ANIONGRAF ), sali zabiegowej ( STYMULATORY ) i 

intensywnego nadzoru kardiologicznego zaprojektowano rozdzielnię obwodów 

seperowanych z wykorzystaniem transformatorów seperacyjnych. W rozdzielni tej 

następuje zmiana układu TN-S na układ IT, który nie posiada uziemionego punktu 

neutralnego ( czyli żaden z jego punktów nie jest związany z potencjałem ziemi ). 

Pierwsze doziemienie nie powoduje bezpośredniego zagrożenia porażeniowego i 

nie umożliwia dalszej pracy układu.  

 

15. Instalacja wentylacji mechanicznej 

    W celu zasilenia central wentylacyjno – klimatycznych zlokalizowanych na 

poziomie piwnicy zaprojektowano osobne obwody z istniejącej tablicy T-1 

przewodem kabelkowym YDY 5 x 6 mm2 . Pozostałe wentylatory kanałowe 

znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych należy podłączyć pod obwody 

oświetleniowe, które będą sprzężone bezpośrednio z wyłącznikiem światła danego 

pomieszczenia.  

 

16. Instalacja przyzewowa 

     W salach chorych, WC i łazienkach zaprojektowano instalację umożliwiającą 

użytkownikom wezwanie w razie potrzeby pomocy. Elementy systemu instalować w 

puszkach podtynkowych. Całość systemu wykonać o napięciu 24V. Centralkę systemu 

zamontować w pokoju ( punkt pielęgniarski ). 

 

 

17. Instalacja okablowania strukturalnego 

    Instalację okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o elementy nie 

ekranowane UPT Power Cat spełniające wymagania co najmniej kategorii 5. W 

pomieszczeniu ( magazyn brudny ) jest zlokalizowana  szafa USN jako punkt 

dystrybucyjny. Z istniejącej szafy wyprowadzić przewody UPT w rurkach do 

poszczególnych pomieszczeń i zakończyć gniazdem RJ 45 pod tynk zgodnie z planem 

rysunków. Istniejącą  szafę USN zlokalizowaną w w/w pomieszczeniu należy 

rozbudować o dodatkowe obwody.  

 



 - 8 - 

18. Instalacja telefoniczna 

    Dla instalacji telefonicznej zaprojektowano łączówkę zaciskową telefoniczną  w 

pomieszczeniu piwnicy – korytarz główny pokazaną na projekcie ( rzut piwnic ) Od 

łączówki zaciskowej należy poprowadzić rurki w które należy wciągnąć przewody 

UPT i zakończyć gniazdem telefonicznym RJ 12.  

 

19. Instalacja odgromowa budynku 

    Rozbudowany i przebudowany budynek ze zmianą sposobu użytkowania pralni 

    szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną służbą 

    zdrowia – utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w miejscowości 

    Chojnice działka nr. 4283 przy ul. Leśnej 10 zgodnie z normą PN-86/E05003/01  

    wymaga podstawowej ochrony odgromowej. Istniejący budynek posiada instalację 

    odgromową budynku i w związku z powyższym należy dokonać przeglądu stanu 

    technicznego w/w instalacji i przeprowadzić badanie rezystancji uziomu. 

     

 

20. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać według niniejszego opracowania oraz z „warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  

Zobowiązuje się wykonawcę do ścisłego przestrzegania obowiązujących norm, 

rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych 

projektem rozwiązań, jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających 

odpowiednie atesty. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary skuteczności 

ochrony od porażeń, oporności urządzeń i sporządzić protokoły z w/w pomiarów. 
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Rodzaj dokumentacji Projekt budowlany 

Nazwa inwestycji 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pralni szpitalnej z przenaczeniem na 
działalność medyczną związaną z publiczną służbą 
zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
Inwazyjnej 

Adres inwestycji Chojnice ul.Leśna 10 (dz.ewid. 4283) 

Inwestor Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza 

Adres inwestora 89-600 Chojnice, ul.Leśna 10 

Branża Elektryczna – system sygnalizacji p.-poż. 

Oświadczenie wynikające z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 
Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlano – architektoniczny

- Obowi zuj ce przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna systemu

sygnalizacji oddymiania w rozbudowanym, przebudowanym budynku i zmianie

sposobu u ytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na dzia alno medyczn

zwi zan z publiczn  s u b zdrowia w miejscowo ci Chojnice na dzia ce nr

4283 przy ul. Le nej 10.

3. Techniczna podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano – wykonawczy opracowano na podstawie:

- opracowa bran owych zwi zanych z obiektem,

- P.B. – zasilanie elektryczne obiektu,

- przepisów P.B.U.E.,

- norm PN-/E05009 w sprawie warunków technicznych ochrony

przeciwpo arowej,

- warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano –

monta owych.

4. Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

1. Instalacj elektryczn systemu sygnalizacji oddymiania

2. Instalacj centralki sygnalizacji oddymiania typu PZN-4108-K-V2



5. Zasilanie centrali oddymiania RZN-4108-K-V2

Projektowana centralka oddymiania typu RZN-4108-K-V2 w obiekcie zasilana

b dzie z projektowanej tablicy rozdzielczej RG-1 zlokalizowanej na parterze

budynku przy tablicy RG-1 przewodem kabelkowym YDY 3 x 1,5 mm2 . Centralk

nale y zainstalowa tak aby jej wy wietlacz znajdowa si na wysoko ci 1,20m –

1,80m od poziomu pod ogi w miejscu pokazanym na rysunku. W przypadku kolizji

z urz dzeniami innych instalacji, dopuszcza si zmian lokalizacji w obr bie

pomieszczenia bez zmiany wysoko ci zainstalowania. Schemat zasilania w/w

centralki oddymiania pokazano na rysunku

6. Optyczna czujka dymu DOR-40

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego

dymu, powstaj cego bezp omieniowym pocz tkowym stadium po aru, wtedy gdy

materia zaczyna si tli , a wi c na ogó  d ugo przed pojawieniem si otwartego

p omienia i zauwa alnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w

pomieszczeniach zamkni tych, w których w normalnych warunkach nie wyst puje

dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzi ki wprowadzeniu analogowej

kompensacji zmian rodowiskowych , cechuje si podwy szon odporno ci na

zmiany ci nienia, temperatury i kondensacj pary wodnej. Czujka DOR-40 jest czujk

typu rozproszeniowego. Dzia a ona na zasadzie pomiaru promieniowania

podczerwonego rozproszonego przez cz stki aerozolu w komorze pomiarowej, nie

dost pnej dla wiat a zewn trznego. Znajduj cy si w komorze pomiarowej odbiornik

promieniowania – fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego

emitowanego przez nadajnik – diod elektroluminescencyjn , dopóty, dopóki do

komory nie wnikn cz stki dymu rozpraszaj ce to promieniowanie, kieruj c je na

odbiornik. Czujka DOR-40 ma wbudowany cyfrowy uk ad samoregulacji,

utrzymuj cy sta czu o przy post puj cym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po

przekroczeniu za o onego progu samoregulacji czujka wysy a do centrali sygna

alarmu. Stwarza to konieczno oczyszczenia uk adu optycznego czujki. Czujka ma

wymienn komor optyczn , któr w takim przypadku mo na oczy ci lub zast pi

now . Czujka optyczna dymu DOR-40 zamontowana b dzie w gnie dzie G-40 na

wszystkich kondygnacjach budynku tj. piwnica i parter.



7. Gniazdo G-40

Gniazdo G-40 przeznaczone jest do monta u czujek po arowych szeregu 40 i 4046

na suficie i do czenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu

w dodatkowej podstawie PG-40, mo e by instalowane w pomieszczeniach , których

na sufitach skrapla si para wodna, jak równie na linkach no nych. Podstawa PG-40

po wyposa eniu jej w dodatkowy d awik PG7 umo liwia przekszta cenie gniazda G-

40 w wisz ce. Gniazdo G-40 zawiera czówk kablow z bezpo rednimi zaciskami,

pozwalaj c na szybkie pod czenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda

umo liwia elastyczne mocowanie go do pod o a i elastyczne doprowadzenie

okablowania. Zastosowano w nim oryginaln koncepcj atwego naprowadzania i

czenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposa one jest w zatrzask uniemo liwiaj cy

wyj cie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40 pozwalaj na

do czenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub nadtynkowo.

Dodatkowe z cze umieszczone w gnie dzie umo liwia czenie ekranu przewodu linii

dozorowej. czówka gniazda ma sze zacisków, dwie pary oznaczone ,, +” i ,,-„ do

do czenia przewodów adresalnej linii dozorowej (wej cie i wyj cie) oraz dwa zaciski

do do czenia dodatkowego wska nika zadzia ania WZ-31. Gniazda montowa

ko kami rozporowymi do sufitu.

8. Przycisk oddymiania RT-42

Przycisk oddymiania RT-42 jest przeznaczony do przekazywania informacji o

po arze do wspó pracuj cej centrali sygnalizacji po arowej przez osob , która

zauwa y a po ar i r cznie uruchomi a po ar (zbi a szybk ) . Przycisk przeznaczony

jest do monta u wewn trz obiektów. Przycisk oddymiania RT-42 dzia a (zwiera styk)

po zbiciu szybki i wci ni ciu przycisku. W przycisku znajduje si uk ad elektroniczny

z diod wiec c , która przerwanym wieceniem potwierdza zadzia anie systemu

oddymiania. Przycisk RT-42 ma obudow wykonan z tworzywa. W rodku obudowy

znajduje si  p ytka drukowana z zamontowanym prze cznikiem, uk adem

elektronicznym sygnalizacji zwrotnej i czówkami wej ciowymi. Na tabliczce

umieszczonej w drzwiach obudowy , za szklan szybk znajduj si napisy

obja niaj ce sposób uruchomienia przycisku. U do u obudowy znajduje si przepust

kablowy z d awic do wprowadzenia przewodów instalacji. Przyciski oddymiania RT-



42 zamontowa zgodnie z rysunkiem. Zamontowa je na wysoko ci 1,4m od poziomu

posadzki. Montowa ko kami rozporowymi.

9. Przycisk przewietrzania LT-43

Przyciski LT-43 s u do uruchamiania (otwierania i zamykania) klap lub okien w

trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT-43 zamontowa w puszce

nadtynkowej AP-LT na korytarzu.

10. Klapa dymowa z si ownikiem Mercor Prolight Plus

Klapy dymowe typu Mercor Prolight Plus o wymiarach 120x150 z si ownikiem

nale y zamontowa na klatkach schodowych budynku.

11. Instalacja sygnalizacji oddymiania

Na klatkach schodowych nale y zamontowa dwie klapy dymowe Prolight Plus o

wymiarach 1200x1500mm. Do klap dymowych nale y zamontowa si owniki

elektryczne MCR W 101-550. Si owniki MCR W 101-550 nale y pod czy do

centrali RZN-4108-K-V2 przewodem typu GLsGs 3x1,5 mm2 . Central RZN-4108-

K-V2 nale y zamontowa na parterze budynku w pobli u tablicy RG-1. Obok lub

poni ej centrali nale y zamontowa przycisk przewietrzaj cy LT-43. Przycisk LT-43

pod czy do centrali przewodem YDY 3x1,5 mm2 . Przycisk oddymiaj cy RT-42

nale y zamontowa na ka dej kondygnacji klatki schodowej i dróg ewakucyjnych.

Przycisk oddymiaj cy RT-42 po czy z central przewodem YTKSY 4x2x0,8 mm2

Na sufitach nale y zamontowa optyczn czujk dymu DOR-40 w gnie dzie G-40.

Czujk DOR-40 po czy z centralk przewodem YnTKSY ekw. 2x2x0,8 mm. Je eli

b dzie zachodzi a potrzeba zamontowania centrali p-po . to po wykonaniu monta u

urz dze oddymiaj cych nale y pod czy central oddymiaj c z central

sygnalizacji alarmu po aru SAP Polon poprzez przeka niki.



12. Ochrona przed pora eniem

Dla centrali szybkie wy czenie zasilania. Obudow centralki po czy z y PE

przewodu zasilaj cego. Poza centralk – napi cie 24V , dodatkowa ochrona zb dna.

13. Uwagi dla wykonawcy

- Ca o prac wykona zgodnie z obowi zuj cymi aktualnie normami i

przepisami PN, BN, PBUE i p.po .

- Wszystkie po czenia wykona szczególnie starannie, poniewa instalacja

oddymiaj ca musi odznacza si najwy sz niezawodno ci dzia ania i

odporno ci na fa szywe alarmy

- Monta urz dze oddymiaj cych wykona w oparciu fabryczn dokumentacj

techniczno – ruchow i opis obs ugi

- Konserwacj instalacji oddymiaj cej przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi

aktualnymi instrukcjami.

- Wykona pomiary próbne kabli i przewodów na przerwy i zwarcia miedzy

y ami danego kabla i przewodu.

14. Uwagi dla u ytkownika systemu oddymiania

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y niezw ocznie zleci jej sta

konserwacj uprawnionej osobie zapewniaj c prawid owo dzia ania systemu.
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

     - Zlecenie inwestora 

     - Projekt budowlano – architektoniczny 

     - Obowiązujące przepisy 

2. Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  wewnętrznej instalacji 

    elektrycznej w rozbudowanym budynku i zmianie sposobu użytkowania pralni 

    szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną ochroną 

    zdrowia i opieką społeczną  w miejscowości Chojnice  działka nr. 4283 przy ul. 

    Leśnej 10  oraz instalacji  telefonicznej, instalacji  komputerowej, instalacji 

    przyzewowej, gniazd  wtykowych   230V i 400V,  zasilania odbiorników i  urządzeń 

    elektrycznych w  budynku. 

3. Techniczna podstawa opracowania 

Niniejszy projekt budowlano – wykonawczy opracowano na podstawie: 

-opracowań branżowych związanych z obiektem, 

-P.B. – zasilanie elektryczne obiektu, 

-przepisów P.B.U.E., 

-norm PN-/E05009 w sprawie warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej, 

     - warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

4. Zakres projektu 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 

1.  Wewnętrzne linie zasilające 

     2.  Instalację oświetlenia 

     3.  Instalację gniazd wtykowych 

4. Budowę tablicy 

5. Instalację telefoniczną 

6. Instalację komputerową 
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5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej do budynku  

    W celu zasilania elektrycznego rozbudowanego budynku  należy wykorzystać 

    istniejące  przyłącze energetyczne. Pomiar energii elektrycznej dla rozbudowanego 

    budynku zlokalizowany w istniejącym budynku szpitala pozostaje bez zmian, gdyż 

    jest to odbiór energii elektrycznej poza licznikowy. Z istniejącej tablicy R-G należy 

    zasilić projektowaną tablicę RG-1   przewodem  LY 5 x 150 mm2 w RL. Ponadto 

    należy wykonać dodatkowe zasilanie rezerwowe tablicy RG-1 z UPS 

    zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy przewodem LY 5x150 mm2 w RL. Z 

    tablicy RG-1 należy wykonać zasilanie tablic TRA przewodem  kabelkowym YDY 

   3 x 6 i tablicę TRA-3 przewodem kabelkowym YDY 5x 10 mm2. Z istniejącej 

    tablicy RG zlokalizowanej w piwnicy należy zasilić agregat wody lodowej 

   przewodem  kabelkowym YDY 5 x 25 mm2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

   Zdrowia  z dnia 

   22. 06. 2005r. Dz. U. 05.116.985 dla instalacji wymagającej rezerwowego zasilania 

   wykonane będzie za pomocą agregatu prądotwórczego, który jest zlokalizowany w 

    istniejącym budynku szpitala. Agregat będzie uruchamiany automatycznie po 

    otrzymaniu z tablicy rozdzielczej sygnału o zaniku napięcia. Dla części urządzeń 

    zasilanie rezerwowe realizowane będzie poprzez urządzenie UPS.  Rozdzielnia 

    główna projektowanej części rozbudowanego budynku podzielona będzie na dwie 

    części : część rezerwowaną i  nie rezerwowaną. Część rezerwowana zasilana będzie 

    poprzez urządzenie SZR, które samoczynnie przełączy zasilanie. Projektowaną 

    tablicę główną należy wykonać na bazie typowej rozdzielni firmy Fael. Zasilać ona 

    będzie obwody gniazd wtyczkowych, urządzenia , zasilacze UPS. Zasilanie z tej 

    tablicy będzie oświetlenie ogólne i bakteriobójcze niezbędnych pomieszczeń. Ze 

    względu na to, że blok operacyjny zasilany jest w układzie sieciowym TN-S 

    konieczna jest budowa rozdzielnicy obwodów separowanych  z wykorzystaniem 

    transformatorów seperacyjnych o mocy od 4 do 10kva. Rozdzielnica wyposażona 

    będzie w zestaw zasilająco – sterowniczy. Zestaw ten zasili poprzez transformator 

    seperacyjny  rozdzielnię sal. Zestaw rozdzielczo – sterowniczy należy połączyć z 

    kasetą sygnalizacyjną zabudowaną w salach przewodem YKSY 11x1 mm2.  Z 

    rozdzielni tej zasilane będą gniazda 1-fazowe w salach operacyjnych, kolumny 

    chirurgiczne i kolumna anestezjologiczna oraz zasilacz lampy bezcieniowej.   
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6. Zasilanie instalacji elektrycznej 

Projektowana instalacja elektryczna w obiekcie zasilania będzie z poszczególnych 

tablic odbiorczych, które zasilane będą wewnętrznymi liniami zasilającymi – w.l.z. 

z tablicy głównej RG, RG-1, TRA. Schemat zasilania instalacji elektrycznej, trasy 

w.l.z. i lokalizację tablic rozdzielczych pokazano na rysunkach. 

Tablice rozdzielcze przewiduje się wykonać w oparciu o wyłączniki samoczynne 

S91 , S193 . 

7. Instalacja elektryczna oświetlenia 

 Instalację elektryczną należy wykonać pod tynk w oparciu o przewody kabelkowe  

YDY-750V z dodatkową żyłą ochronną „PE” oznaczoną w paski zielono – żółte . 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z 

normą PN-EN 12464-1. W instalacji należy zastosować osprzęt bakelitowy zwykły 

pod tynk z wyjątkiem pomieszczeń: WC i socjalnych,  gdzie należy stosować 

osprzęt bakelitowy szczelny instalowany pod tynk. Instalację elektryczną 

oświetlenia w całości wykonać pod tynk i częściowo w korytkach kablowych. 

Oświetlenie wewnętrzne w w/w budynku ( na poziomie piwnic ) zaprojektowano 

oprawami jarzeniowymi typu OPK PC FAREL i oprawami żarowymi typu 

RONDO. Na poziomie parteru oświetlenie wewnętrzne  zaprojektowano oprawami 

jarzeniowymi typu AGAT 4X18W, TOPAZ 2X36W, TOPAZ 4X36W, TOPAZ 

1X36W, oprawami żarowymi typu RONDO i oprawami typu halogen z czujką 

ruchu.. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych wykonać zgodnie z rysunkiem. W 

wydzielonych pomieszczeniach należy zamontować oprawy wyposażone w 

elektroinwenter pracy awaryjnej oznaczone symbolem AW z podtrzymaniem do 3h 

( min. 2h ). 

Wyłączniki instalować na wysokości 1,4 m nad posadzką, a w pomieszczeniach 

WC dla osób niepełnosprawnych na wysokości 1,0m nad posadzką. Jako 

oświetlenie ogólne w pokojach chorych wykorzystane będą również oprawy 

zainstalowane w zestawach przyłóżkowych.  

 

 

8. Instalacja oświetlenia nocnego i ewakuacyjnego 
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     Oświetlenie kierunkowe tworzy wydzielona  grupa opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetlenia nocnego wyposażone będą w elektroinwentery i będą pełnić 

funkcję oświetlenia ewakuacyjnego. Zastosować elektroinwentery z bateriami o casie 

podtrzymania  3h. Na drogach ewakuacyjnych zabudować oprawy oświetlenia 

kierunkowego z podtrzymaniem 3h. Elektroinwentery i oprawy oświetlenia 

kierunkowego zabudować również na salach operacyjnych i salach chorych. 

9. Instalacja lamp bakteriobójczych 

     Zgodnie z wytycznymi lampy bakteriobójcze - przepływowe należy zainstalować w 

gabinetach lekarskich, w wejściach do śluz, salach zabiegowych, pooperacyjnych, 

pomieszczeniach przygotowania pacjenta, punkcie pielęgniarskim, salach chorych , 

magazynie bielizny brudnej i innych. Wyłączniki do tych opraw należy wyposażyć w 

lampkę sygnalizacyjną określającą stan włączenia lampy w obudowie zamkniętej. 

Zasilanie tych lamp należy wykonać z oddzielnego obwodu.  

 

10. Instalacja dzwonkowa 

     W rozbudowanym i przebudowanym budynku zaprojektowano instalację 

dzwonkową przy wejściu głównym do budynku i przejściach przez śluzy. 

Zaprojektowano instalację dzwonkową o napięciu 230V. Całość instalacji należy 

wykonać pod tynk przewodem DY 1,5 mm2 w rurkach RL. Powyższą instalację należy 

zasilić z tablicy RG-1.  Ponadto przed wejściem głównym do budynku zaprojektowano 

domofon , który należy zasilić przewodem YKSY 7x1,5    

      

11. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Całość instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wykonać przewodem 

kabelkowym YDY 3 x 2,5 mm2 pod tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe montować 

na wysokości 0,3m  nad posadzką a w salach operacyjnych i zabiegowych na 

wysokości 1,6m nad posadzką. Dla gniazd wtykowych komputerowych 

zaprojektowano osobną tablicę T-K. W pomieszczeniach technicznych , 

wilgotnych, socjalnych i łazienkach instalować gniazda bryzgoszczelne IP 44.  

    Bolce gniazd wtykowych połączyć trwale z przewodem ochronnym instalacji 

    elektrycznej.  
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12. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

 

    Z uwagi na możliwość wystąpienia zredukowanych przepięć atmosferycznych dla 

    zapewnienia ochrony przepięciowej zaprojektowano w rozdzielni głównej 

    ograniczniki przepięć klasy C o poziomie ochrony 1,5 kV. 

 

13. Główny wyłącznik pożarowy 

    Projektuje się wykonanie układu zdalnego wyłącznika pożarowego (przycisk) 

    zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku  działającego na 

    wyłączenie stycznika głównego tablicy głównej TG-1 – schemat sterowania 

    pokazany na rysunku. Przycisk ryglowany w położeniu ,, wyłączony” w  

    przeszklonej obudowie. 

 

 

14. Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze 

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać w oparciu o warunki techniczne 

zawarte w normach PN-IE-05009 dotyczących ochrony do 1KV – przepisy budowy 

urządzeń energetycznych. W projektowanej instalacji zapewnia się ochronę 

przeciwporażeniową podstawową i dodatkową zgodnie z wymogami pakietu norm 

PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. 

W naszym przypadku do projektowanych tablic głównych ochrona przed dotykiem 

pośrednim wykonana będzie w układzie sieciowym TN-C. Jako dodatkową ochronę 

od porażeń w projektowanej linii kablowej n/n przyjęto samoczynne wyłączenie 

zasilania w czasie +< 5 sek. Warunki dodatkowej ochrony spełnione zostaną przy 

zastosowaniu wkładek bezpiecznikowych o odpowiednich wielkościach. W 

rozdzielniach głównych dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N , wykonać 

uziemienie i zainstalować rozdzielacz szyny ekwipotencjalnej. Do rozdzielacza 

należy podłączyć kablami LY 50 mm2  uziemienia  i szynę PE w rozdzielniach  oraz 

metalowe rurociągi, konstrukcje. Zadaniem wyłączników różnicowo – prądowych 

jest zabezpieczenie obiektu przed pożarem wywołanym przez uszkodzenie instalacji 

elektrycznej.  
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Ochronę przeciw – porażeniową wykonać zgodnie z normą PN-92/-E-5009/41, 54, 

701. W sali zabiegowej ( ANIONGRAF ), sali zabiegowej ( STYMULATORY ) i 

intensywnego nadzoru kardiologicznego zaprojektowano rozdzielnię obwodów 

seperowanych z wykorzystaniem transformatorów seperacyjnych. W rozdzielni tej 

następuje zmiana układu TN-S na układ IT, który nie posiada uziemionego punktu 

neutralnego ( czyli żaden z jego punktów nie jest związany z potencjałem ziemi ). 

Pierwsze doziemienie nie powoduje bezpośredniego zagrożenia porażeniowego i 

nie umożliwia dalszej pracy układu.  

 

15. Instalacja wentylacji mechanicznej 

    W celu zasilenia central wentylacyjno – klimatycznych zlokalizowanych na 

poziomie piwnicy zaprojektowano osobne obwody z istniejącej tablicy T-1 

przewodem kabelkowym YDY 5 x 6 mm2 . Pozostałe wentylatory kanałowe 

znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych należy podłączyć pod obwody 

oświetleniowe, które będą sprzężone bezpośrednio z wyłącznikiem światła danego 

pomieszczenia.  

 

16. Instalacja przyzewowa 

     W salach chorych, WC i łazienkach zaprojektowano instalację umożliwiającą 

użytkownikom wezwanie w razie potrzeby pomocy. Elementy systemu instalować w 

puszkach podtynkowych. Całość systemu wykonać o napięciu 24V. Centralkę systemu 

zamontować w pokoju ( punkt pielęgniarski ). 

 

 

17. Instalacja okablowania strukturalnego 

    Instalację okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o elementy nie 

ekranowane UPT Power Cat spełniające wymagania co najmniej kategorii 5. W 

pomieszczeniu ( magazyn brudny ) jest zlokalizowana  szafa USN jako punkt 

dystrybucyjny. Z istniejącej szafy wyprowadzić przewody UPT w rurkach do 

poszczególnych pomieszczeń i zakończyć gniazdem RJ 45 pod tynk zgodnie z planem 

rysunków. Istniejącą  szafę USN zlokalizowaną w w/w pomieszczeniu należy 

rozbudować o dodatkowe obwody.  
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18. Instalacja telefoniczna 

    Dla instalacji telefonicznej zaprojektowano łączówkę zaciskową telefoniczną  w 

pomieszczeniu piwnicy – korytarz główny pokazaną na projekcie ( rzut piwnic ) Od 

łączówki zaciskowej należy poprowadzić rurki w które należy wciągnąć przewody 

UPT i zakończyć gniazdem telefonicznym RJ 12.  

 

19. Instalacja odgromowa budynku 

    Rozbudowany i przebudowany budynek ze zmianą sposobu użytkowania pralni 

    szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną służbą 

    zdrowia – utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w miejscowości 

    Chojnice działka nr. 4283 przy ul. Leśnej 10 zgodnie z normą PN-86/E05003/01  

    wymaga podstawowej ochrony odgromowej. Istniejący budynek posiada instalację 

    odgromową budynku i w związku z powyższym należy dokonać przeglądu stanu 

    technicznego w/w instalacji i przeprowadzić badanie rezystancji uziomu. 

     

 

20. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać według niniejszego opracowania oraz z „warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  

Zobowiązuje się wykonawcę do ścisłego przestrzegania obowiązujących norm, 

rozporządzeń oraz przepisów BHP dotyczących wszystkich przewidzianych 

projektem rozwiązań, jak również stosowania materiałów i urządzeń posiadających 

odpowiednie atesty. 

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary skuteczności 

ochrony od porażeń, oporności urządzeń i sporządzić protokoły z w/w pomiarów. 
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Rodzaj dokumentacji Projekt wykonawczy 

Nazwa inwestycji 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pralni szpitalnej z przenaczeniem na 
działalność medyczną związaną z publiczną służbą 
zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii 
Inwazyjnej 

Adres inwestycji Chojnice ul.Leśna 10 (dz.ewid. 4283) 

Inwestor Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza 

Adres inwestora 89-600 Chojnice, ul.Leśna 10 

Branża Elektryczna – system sygnalizacji p.-poż. 

Oświadczenie wynikające z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 
Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Upr.budowlane Podpis Data 

Projektant techn.Zbigniew Szary AN/8346/67/81  15.01.2010. 

 



 
OPIS TECHNICZNY 

 
 
 

1. Podstawa opracowania 

     - Zlecenie inwestora 

     - Projekt budowlano – architektoniczny 

     - Obowiązujące przepisy 

2. Przedmiot opracowania 

    Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna systemu 

    sygnalizacji  oddymiania w rozbudowanym, przebudowanym budynku i zmianie 

    sposobu użytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną 

    związaną z publiczną służbą zdrowia  w miejscowości  Chojnice na działce nr 

    4283 przy ul. Leśnej 10. 

3. Techniczna podstawa opracowania 

Niniejszy projekt budowlano – wykonawczy opracowano na podstawie: 

- opracowań branżowych związanych z obiektem, 

- P.B. – zasilanie elektryczne obiektu, 

- przepisów P.B.U.E., 

- norm PN-/E05009 w sprawie warunków technicznych ochrony 

przeciwpożarowej, 

     - warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

4. Zakres projektu 

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: 

1. Instalację elektryczną systemu sygnalizacji oddymiania 

2. Instalację centralki sygnalizacji oddymiania typu PZN-4108-K-V2 

 

 

 

 

 



5. Zasilanie centrali oddymiania RZN-4108-K-V2 

Projektowana centralka oddymiania  typu RZN-4108-K-V2 w obiekcie zasilana 

będzie z projektowanej tablicy rozdzielczej RG-1 zlokalizowanej na parterze 

budynku przy tablicy RG-1 przewodem kabelkowym YDY 3 x 1,5 mm2 . Centralkę 

należy zainstalować tak aby jej wyświetlacz znajdował się na wysokości 1,20m – 

1,80m od poziomu podłogi w miejscu pokazanym na rysunku. W przypadku kolizji 

z  urządzeniami innych instalacji, dopuszcza się zmianę lokalizacji w obrębie 

pomieszczenia bez zmiany wysokości zainstalowania.   Schemat zasilania w/w 

centralki oddymiania pokazano na rysunku  

6. Optyczna czujka dymu DOR-40 

    Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego 

dymu, powstającego bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy gdy 

materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego 

płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w 

pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje 

dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej 

kompensacji zmian środowiskowych , cechuje się podwyższoną odpornością na 

zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary wodnej. Czujka DOR-40 jest czujką 

typu rozproszeniowego. Działa ona na zasadzie pomiaru promieniowania 

podczerwonego rozproszonego przez cząstki aerozolu w komorze pomiarowej, nie 

dostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik 

promieniowania – fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego 

emitowanego przez nadajnik – diodę elektroluminescencyjną , dopóty, dopóki do 

komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie, kierując je na 

odbiornik. Czujka DOR-40 ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacji, 

utrzymujący stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po 

przekroczeniu założonego progu samoregulacji czujka wysyła do centrali sygnał 

alarmu. Stwarza to konieczność oczyszczenia układu optycznego czujki. Czujka ma 

wymienną komorę optyczną, którą w takim przypadku można  oczyścić lub zastąpić 

nową. Czujka optyczna dymu DOR-40 zamontowana będzie w gnieździe G-40 na 

wszystkich kondygnacjach budynku tj. piwnica i parter.  



7. Gniazdo G-40  

    Gniazdo G-40 przeznaczone jest do montażu czujek pożarowych szeregu 40 i 4046 

na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu 

w dodatkowej podstawie PG-40, może być instalowane w pomieszczeniach , których 

na sufitach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. Podstawa PG-40 

po wyposażeniu jej w dodatkowy dławik PG7 umożliwia przekształcenie gniazda G-

40 w wiszące. Gniazdo G-40 zawiera łączówkę kablową z bezpośrednimi zaciskami, 

pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda 

umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża  i elastyczne doprowadzenie 

okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i 

łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest w zatrzask uniemożliwiający 

wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40 pozwalają na 

dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub nadtynkowo. 

Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu przewodu linii 

dozorowej. Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone ,, +” i ,,-„ do 

dołączenia przewodów adresalnej linii dozorowej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski 

do dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania WZ-31. Gniazda montować 

kołkami rozporowymi do sufitu. 

8. Przycisk oddymiania RT-42 

    Przycisk oddymiania RT-42 jest przeznaczony do przekazywania informacji o 

pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która 

zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła pożar (zbiła szybkę) . Przycisk przeznaczony 

jest do montażu wewnątrz obiektów. Przycisk oddymiania RT-42 działa (zwiera styk) 

po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku. W przycisku znajduje się układ elektroniczny 

z diodą świecącą, która przerwanym świeceniem potwierdza zadziałanie systemu 

oddymiania. Przycisk RT-42 ma obudowę wykonaną z tworzywa. W środku obudowy 

znajduje się płytka drukowana z zamontowanym przełącznikiem, układem 

elektronicznym sygnalizacji zwrotnej i łączówkami wejściowymi. Na tabliczce 

umieszczonej w drzwiach obudowy , za szklaną szybką znajdują się napisy 

objaśniające sposób uruchomienia przycisku. U dołu obudowy znajduje się przepust 

kablowy z dławicą do wprowadzenia przewodów instalacji. Przyciski oddymiania RT- 



 

42 zamontować zgodnie z rysunkiem. Zamontować je na wysokości 1,4m od poziomu 

posadzki. Montować kołkami rozporowymi. 

9. Przycisk przewietrzania LT-43 

    Przyciski LT-43 służą do uruchamiania (otwierania i zamykania) klap lub okien w 

trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT-43 zamontować w puszce 

nadtynkowej AP-LT na korytarzu.   

10. Klapa dymowa z siłownikiem Mercor Prolight Plus 

    Klapy dymowe typu Mercor Prolight Plus o wymiarach 120x150 z siłownikiem 

należy zamontować na  klatkach schodowych budynku. 

11. Instalacja sygnalizacji oddymiania 

    Na klatkach schodowych należy zamontować dwie klapy dymowe Prolight Plus o 

wymiarach 1200x1500mm. Do klap dymowych należy zamontować siłowniki 

elektryczne MCR W 101-550. Siłowniki MCR W 101-550 należy podłączyć do 

centrali RZN-4108-K-V2 przewodem typu GLsGs 3x1,5 mm2 . Centralę RZN-4108-

K-V2 należy zamontować na parterze budynku w pobliżu tablicy RG-1. Obok lub 

poniżej centrali należy zamontować przycisk przewietrzający LT-43. Przycisk LT-43 

podłączyć do centrali przewodem YDY 3x1,5 mm2 . Przycisk oddymiający RT-42 

należy zamontować na każdej kondygnacji klatki schodowej i dróg ewakucyjnych. 

Przycisk oddymiający RT-42 połączyć z centralą przewodem YTKSY 4x2x0,8 mm2  

Na sufitach należy zamontować optyczną czujkę dymu DOR-40 w gnieździe G-40. 

Czujkę DOR-40 połączyć z centralką przewodem YnTKSY ekw. 2x2x0,8 mm. Jeżeli 

będzie zachodziła potrzeba zamontowania centrali p-poż. to po wykonaniu montażu 

urządzeń oddymiających należy podłączyć centralę oddymiającą z centralą 

sygnalizacji alarmu pożaru SAP Polon poprzez przekaźniki.   

                                                       



 

12. Ochrona przed porażeniem 

    Dla centrali szybkie wyłączenie zasilania. Obudowę centralki połączyć z żyłą PE 

przewodu zasilającego. Poza centralką – napięcie 24V , dodatkowa ochrona zbędna. 

13. Uwagi dla wykonawcy 

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami i 

przepisami PN,        BN, PBUE i p.poż. 

- Wszystkie połączenia wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja 

oddymiająca musi odznaczać się najwyższą niezawodnością działania i 

odpornością na fałszywe alarmy 

- Montaż urządzeń oddymiających wykonać w oparciu fabryczną dokumentację 

techniczno – ruchową i opis obsługi 

- Konserwację instalacji oddymiającej przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi 

aktualnymi instrukcjami. 

- Wykonać pomiary próbne kabli i przewodów na przerwy i zwarcia miedzy 

żyłami danego kabla i przewodu. 

14. Uwagi dla użytkownika systemu oddymiania 

    Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy niezwłocznie zlecić jej stałą 

konserwację uprawnionej osobie zapewniając prawidłowość działania systemu.  
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Nazwa inwestycji 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na 
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KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WEWN TRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1

d.1
KNR 5-18
1401-01

Wypusty na wy .1-bieg. 6A wyk.przew.YDY 3x1.5 mm2 pt szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

2
d.1

KNR 5-18
1401-01

Wypusty na wy .2-bieg. wyk.przew.YDY 3x1.5mm2 pt szt.

230 szt. 230.000
RAZEM 230.000

3
d.1

KNR 5-18
1401-02

Wypusty na wy cznik zmienny wykonany przewodem kabelkowym
YDY 3x1,5 mm2 p/t

szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

4
d.1

KNR 5-18
1401-04

Wypusty na gniazdo wtycz.2-bieg. 16 A/Z wyk.przew. kabelkowymY-
DY 3x2.5 mm2

szt.

141 szt. 141.000
RAZEM 141.000

5
d.1

KNR 5-18
1401-04

Wypusty na gniazdo hermetyczne ( bryzgoszczelne) szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1

KNR 5-18
1005-05

Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem m

136 m 136.000
RAZEM 136.000

7
d.1

KNR 5-18
1005-07

Linie wykonywane przewodami YDY 3x4 mm2 pod tynkiem m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

8
d.1

KNR 5-18
1005-08

Linie wykonywane przewodami YDY 3x6 mm2 pod tynkiem m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

9
d.1

KNR 5-18
1005-08

Linie wykonywane przewodami YDY 3x10 mm2 pod tynkiem m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

10
d.1

KNR 5-18
1005-10

Linie wykonywane przewodami YDY 5x2.5 mm2 pod tynkiem m

124 m 124.000
RAZEM 124.000

11
d.1

KNR 5-18
1005-12

Linie wykonywane przewodami YDY 5x6 mm2 pod tynkiem m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

12
d.1

KNR 5-18
1005-10

Linie wykonywane przewodami YDY 5x2.5 mm2 pod tynkiem m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

13
d.1

KNR 5-18
1005-12
analogia

Linie wykonywane przewodami LY 5 x 50 mm2 w rurkach RL m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.1

KNR 5-18
1005-12
analogia

Linie wykonywane przewodami LY 5 x 150 mm2 w rurkach RL m

28 m 28.000
RAZEM 28.000
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KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR 5-18
1005-12
analogia

Linie wykonywane przewodami LY 5 x 16 mm2 w rurkach RL m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

16
d.1

KNR 5-08
0511-19

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu
OPKPC FAREL

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

17
d.1

KNR 5-08
0505-03

Monta z pod czeniem na gotowym pod u opraw o wietleniowych
arowych typu RONDO

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

18
d.1

KNR 5-08
0511-19

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu
AGAT PLUS 4X18W

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

19
d.1

KNR 5-08
0511-19

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu TO-
PAZ 4 x 36W

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

20
d.1

KNR 5-08
0511-19

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu TO-
PAZ 2 x 36W

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

21
d.1

KNR 5-08
0511-19

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu TO-
PAZ 1 x 36W

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

22
d.1

KNR 5-08
0511-19
analogia

Monta z pod czeniem opraw o wietleniowych jarzeniowych typu
ARIAN ewakuacyjne

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

23
d.1

KNR 5-08
0504-01

Monta opraw o wietleniowych halogenowych z czujk ruchu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1

KNR 5-08
0309-09

Monta do gotowego pod a gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-
biegunowych z uziemieniem przykr canych 16A/4mm2 z pod cze-
niem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1

KNR 5-08
0506-06

Monta opraw bakteriobójczych przep ywowych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

26
d.1

KNNR 5
0407-02
analogia

Monta wy czników z lampk kontroln w obudowie zamkni tej szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

27
d.1 analiza in-

dywidualna

Monta transformatorów medycznych 10VA szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1 analiza in-

dywidualna

Monta modu u sterowniczo-kontrolnego UCM107E-80 szt.
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KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
29

d.1 analiza in-
dywidualna

Monta modu u kontrolno-sterowniczego USC107 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

KNR 5-08
0404-01

Monta tablic RG-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR 5-08
0404-01

Monta tablic TRA szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1

KNNR 5
0408-01

Monta szyny wyrównawczej PE i E w obudowie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.1 analiza in-

dywidualna

Monta UPS o mocy 80KVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1

KNR AL-
01 0102-02
analogia

Monta centrali przyzywowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR AL-
01 0108-01
analogia

Monta sygnalizatora przyzywowego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

36
d.1

KNR 5-18
1005-05

Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

2 INSTALACJA KOMPUTEROWA
37

d.2
KNR AT-
13 0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w cianach - pod e z ceg y m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

38
d.2

KNR AT-
15 0104-04

Uk adanie rurek podtynkowycho o rednicy 32 mm m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

39
d.2

KNR AT-
15 0103-04
analogia

Wci ganie przewodów UPT do rurek m wi -
zki

630 m wi -
zki

630.000

RAZEM 630.000
40

d.2
KNR AT-
15 0108-02

Monta gniazd komputerowych RJ45 szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

41
d.2 analiza in-

dywidualna

Rozbudowa szaf dystrybucyjnych USN kpl.

- 4 -



KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
42

d.2
KNNR 5
0113-01
analogia

Rury ochronne z PCW o r.75 mm w posadzce m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

3 INSTALACJA TELEFONICZNA
43

d.3
KNR AT-
13 0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w cianach - pod e z ceg y m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

44
d.3

KNR AT-
15 0104-04

Uk adanie rurek podtynkowycho o rednicy 32 mm m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

45
d.3

KNR AT-
15 0103-04
analogia

Wci ganie przewodów UPT do rurek m wi -
zki

420 m wi -
zki

420.000

RAZEM 420.000
46

d.3
KNR AT-
15 0108-02
analogia

Monta gniazd telefonicznych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

47
d.3

KNR 4-03
0902-06
analogia

Monta ko cówek zaciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 INSTALACJA DZWONKOWA
48

d.4
KNR AT-
13 0105-06

Wykucie bruzd o szer do 5 cm w cianach - pod e z ceg y m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

49
d.4

KNR AT-
15 0104-03

Uk adanie rurek RL 22 m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

50
d.4

KNR AT-
15 0103-04
analogia

Wci ganie przewodów YDY 3 x1,5 mm2 do rurek m wi -
zki

36 m wi -
zki

36.000

RAZEM 36.000
51

d.4
KNR AT-
15 0103-04
analogia

Wci ganie przewodów YKSY 7 x 1,5 mm2 do rurek m wi -
zki

42 m wi -
zki

42.000

RAZEM 42.000
52

d.4
KNNR 5
0307-03
analogia

Monta wy cznika dzwonkowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

- 5 -



KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53

d.4 analiza in-
dywidualna

Monta domofonu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 PRZY CZE ENERGETYCZNE Z AGREGATU PR DOTWÓRCZEGO
54

d.5
KNR 2-01
0701-02

czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4
w gruncie kat. III

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

55
d.5

KNR 2-01
0704-08

czne zasypywanie rowów dla kabli o g bok.do 0.4 m i szer.dna do
0.8 m w gruncie kat. III

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

56
d.5

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

57
d.5

KNR 5-10
0103-02

czne uk adanie kabli w rowach kablowych m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

58
d.5

KNR 5-10
0113-06

Uk adanie kabla w os onach kablowych m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

59
d.5

KNR 5-10
0103-02

Kabel YKY 5 x185 mm2 m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

60
d.5

KNNR 5
0726-12
analogia

Zaprasowanie i pod czenie kabla pod zaciski szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

61
d.5

KNNR 5
1303-03
analogia

Wykonanie badania izolacji kabla po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
6 INSTALACJA SYGNALIZACJI ODDYMIANIA I P.PO

62
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 uk adane
p.t. w gotowych bruzdach w pod u innym ni betonowe - przewód
YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

63
d.6

KNR AL-
01 0102-01
analogia

Monta centrali sygalizacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.6

KNR AL-
01 0403-02

Monta gniazd po arowych - czujek G40 szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

65
d.6

KNR AL-
01 0401-01

Monta czujek po arowych - optyczna dymu szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

- 6 -



KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66

d.6
KNR AL-
01 0108-05

Monta sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.6

KNR AL-
01 0109-01

Monta akumulatora bezobs ugowego o poj. do 60 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.6

KNNR 5
0406-01

Przycisk oddymiania LT-42 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

69
d.6

KNNR 5
0406-01

Przycisk przewietrzania LT-43 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.6 analiza in-

dywidualna

Monta si owników klap dymowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 7 -



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, 
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

KodCPV 45311000-0 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej i 
instalacji teletechnicznych (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w   
rozbudowanym i przebudowanym budynku ze zmianą sposobu użytkowania pralni 
szpitalnej z przeznaczeniem na działalność medyczną związaną z publiczną służbą 
zdrowia - utworzenie pracowni kardioangiologii inwazyjnej  w  miejscowości Chojnice. 
przy ul. Leśnej 10. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2. 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania  
i odbioru robót związanych z: układaniem kabli i przewodów elektrycznych oraz 
rozdzielnicami , montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 
1.4Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych 
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej,   
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów,  ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do 
przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię 
mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna) - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 



ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla 
danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony BP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przeleżeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze  i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią; 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz, U. z2005 r. Nr 75, póz. 664),- specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót  
 
2. Materiały 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
2. 1 .Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkL 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable,  osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 



2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZE 
 
TABLIC A POMIAROWA ZŁACZOWA 
Tablicę projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące 
zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy 
energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do 
sieci energetycznej.  
Tablica pomiarowo – złączowa nie występuje 
 
2.2.2TABLICE ROZDZIELCZE  
Budowę  tablic projektuje się, tylko dla zasilania  odbiorników   i wykonać jako typową z 
obudową rozdzielczą przystosowaną do montażu aparatury modułowej. Lokalizacja tablic 
zgodnie z rysunkiem, w pomieszczeniu  – korytarzy na parterze i  rozbudowa istniejącej tablicy 
RG oraz tablicy T-1 zlokalizowanych w na poziomie piwnic.  Konstrukcja tablic z tworzywa 
sztucznego, drzwi transparentne. 
Obudowy powinny posiadać stopień ochrony IP41 i I lub n (zalecana) kl. ochronności. 
Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze 
schematem odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu. 
Rozdzielnica zawiera następujące elementy: 
- rozłącznik konserwacyjny, 
- zabezpieczenia nad prądowe  poszczególnych obwodów, 
- transformatory separacyjne 
- moduły UMC 107 E-80 i moduły USC 107 
- tablice TRA  
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „C" a dla obiektów 
wyposażonych w urządzenie piorunochronne „B+C” 
Rozdzielnica montowana będzie tak, że jej górna krawędź znajdować się będzie 
max. 2,0 m nad poziomem podłogi. 
 
2.2.3. PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować nast. typy przewodów: 
LY5x150 – dla  zasilania tablicy RG1 (przekrój przewodu dobrany do wartości 
LY 5x50 – dla zasilania anion grafu 
LyY 5x16 dla zasilania stymulatorów 
YDY 3(4)x1,5mm2  i YDY 3x2,5mm w instalacji oświetleniowa,  
YDY3x2,5mm i YDY5x2,5mm, YDY 5x4, YDY 5x6, YDY 5x10    pozostałe instalacje jak 
p.poż YnTKSY ekw 2x2x0,8, telefoniczna przewód UPT kat. 5 i komputerowej UPT kat. 5 
YKY 5x185 zaslanie z agregatu prądotwórczego  . Przy wykonywaniu instalacji należy 
przestrzegać następujących zasad: 
•    izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 
•    izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z 
ochroną od porażeń, 
•   przewody układać wewnątrz konstrukcji – korytach kablowych lub osłonie rurek 
PCV w momencie prefabrykacji lub w bruzdach 
•    do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 
•    podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie 
D.T.R. urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 
 
2.2.4.INSTALAC.IE OŚWIETLENIOWA 
Parametry   oświetlenia   światłem   sztucznym   poszczególnych   pomieszczeń   zgodnie   
z wymaganiami  zawartymi w PN-EN 12464-1  



Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła, 
fluorescencyjne - świetlówki liniowe, fluorescencyjne - świetlówki kompaktowe. Przykładowe typy 
opraw oświetleniowych podano na planach instalacji. 
Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY1,5 i 2,5 sterowanie oświetleniem 
pomieszczeń byurowych i mieszkalnych  za pomocą indywidualnych wyłączników. 
 
2.2.5.OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 
Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt 
do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości: 
- łączniki oświetlenia na wysokości +1,4m nad posadzką, a dla osob 
niepełnosprawnych na wysokości 1,0m 
- gniazda wtyczkowe na wysokości 0,3m tylko w pomieszczeniach biurowych i 1,6m 
nad posadzką w pozostałych pomieszczeniach , 
 
 
2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH 
Zasilanie wentylatorów kanałowych jeżeli jeżeli będą występować podłączyć z wykorzystaniem obwodu 
oświetleniowego danego  pomieszczenia, gdzie będzie bezpośrednio sprzężony z wyłącznikiem światła danego 
obwodu. 
 
2.2.7. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH 
W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód 
magistralny projektowany przwodem LgYzoó ułożony będzie poprowadzony na zasadach 
analogicznych jak pozostałe instalacje. 
Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny 
(zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t 
Do szyn tych zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4:16 lokalne 
połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce w łazienkach i 
sanitariatach, oraz w specjalnych pomieszczeniach przechodzi się na układ IT, który nie 
posiada uziemionego punktu neutralnego ( żaden punkt nie jest związany z 
potencjałem ziemi). 
 2.2.8.URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE 
Dla obiektów, których AC - powierzchnia równoważna obiektu jest większa od 530 
m2 , a zwłaszcza obiekt użyteczności publicznej jest wymagane wyposażenie go w 
urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi Niniejszy projekt 
swym zakresem nie obejmuje wykonanie w/w instalacji gdyż jest już wykonana 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000- 
7,pkt3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4.Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, 
pkt4 
4.2.Transport materiałów 
 



Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
jakość wykonanych robót Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
 
przemieszczenie w strefie montażowej, łożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu, roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: 
kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie kołków 
osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu 
instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.), 
-łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 
 
Średnica znamiona rury ()mm 1 2 2 2 3 4 
Promień łuku(mm) 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

4 
  

-łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
- puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu 
stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie 
(montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku 
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku 



braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i 
przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
-przeprowadzenie     prób     i     badań     zgodnie     z     PN-IEC     60364-6-61:2000 
oraz PN-E-04700:1998/Azl :2000. 
53. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz llnii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie 
odbiorów l-fazowych i 3- fazowych./ 
 
5.4. Montaż osprzętu 
Mocowanie  puszek w ścianach  i  gniazd wtykowych w puszkach  powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniada. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W pomieszczeniach biurowych jak i ciągach komunikacyjnych należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych  należy przyjmować takie,   aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry jeżeli będą występować. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 
6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 
pkt 
Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN- 
DEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Azl:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin  częściowych  i 
końcowych polegających na kontroli: 
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
stanu kanałów i koryt kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej,poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MW. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MW. Pomiaru 



należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu l kW. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1 .Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt7 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt, kpl., m, 
dla kabli i przewodów: m, 
dla sprzętu łącznikowego: szt, kpl., 
dla opraw oświetleniowych: szt, kpl, 
dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt  
 
8.1Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
8.2.1.   Odbiór końcowy 
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
-dla napięć do l kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
dla napięć powyżej l kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, 
ciągłości żył i zgodności fez, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje 
się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Azl 2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
odbioru końcowego. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Normy PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 603644-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetężeniowym. 



PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Dobór i   montaż 
wyposażenia elektrycznego.  
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
obiektach budowlanych.   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje elektryczne 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i 
ogrodniczych. 



PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 
oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żyłprzewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 
oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia  
Część 1: Zasady,wymagania i badania 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego ipodobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych ipodobnych. 
Część l: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana Al). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych ipodobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem 
nadprądowym do użycia domowego \ podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i   układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Azl :2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych (Zmiana Azl). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 
V do przewodów o 2 przekrojach do 50 mm.  
Wymagania i badania 
 


