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1 . CZRSC OGOLNA

1 .1 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6+owej Specyfikacji Technicznej (SST) sq. wymagania dotyczqce
wykonania iodbioru rob6t zwiqzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wg Projektu Przebudowy
i rozbudowy budynku hall rakiet z adaptacjq na cele ogrodka terapii dziennej os6b niepe+nosprawnych.
z instalacjami wewnQtrznymi(elektrycznq, wod-kan. co.. wentylacja z rekuperacjq) idrogq dojazdowq.
w miejscowogci Lubiatowo.

lstniejqca instalacja elektryczna w obiekcie hah rakiet zostaje w ca+ogci zdemontowana

1 .2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacjirob6t wymienionych w pkt. I.I.

1 .3. Zakres rob6t objQtych SST

Roboty, kt6rych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnogci um021iwiajqce imajqce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie I . I .

W zakres prac wchodzq:

Demonta2 instalacji elektrycznej .
Monta2 rozdzielni g+6wnej. tablic rozdzielczych.
Monta2 0praw ogwietleniowych.
Monta2 kana+6w ilistew elektroinstalacyjnych.
Monta2 korytek kablowych.
Monta2 puszek elektroinstalacyjnych.
Monta2 gniazd wtykowych 230V igniazd 400V.
Monta2 +qcznik6w.
Uk+adanie przewod6w ikabliw listwach elektroinstalacyjnych, korytkach. rurach os+onowych.
Uziemienie wyr6wnawcze.
Ochrona przeciwpora2eniowa.
Instalacja przywo+awcza pomieszczeth dla niepe+nosprawnych.
Badania i pomiary

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreglenia podane w SST sq. zgodne z odpowiednimi normamiiokregleniami podanymiw Og61nel
SpecyfikacjiTechnicznel(OST).

1 .4. 1 Rozdzielnica g+6wna - zesp6+ odpowiedanio dobranej ipo+qczonej aparatury rozdzielczel.
zabezpieczeniowej, +qczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blok funkcjonalnych.
z+u2qcy do zasilania izabezpieczenia wewnQtrznych linn zasilajqcych oraz obwod6w
administracyjnych
Rozdzielnica tablicowa - zestaw zawierajqcy urzqdzenia +qczeniowe (np. bezpieczniki lub
ma+ogabarytowe wy+qczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wiQkszq liczbq
obwod6w odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wiQkszej liczby obwod6w zasilajqcych.
wraz z zaciskami przy+qczowymi do przy+qczenia przewodu neutralnego iochronnego.
Rozdzielnice tablicowe mogq. zawiera6 tak2e urzqdzenia sygnalizacyjne iinne aparaty
sterownicze. Rozdzielnica m02e by6 wyposa20na w +qczniki izolacyjne lub mogq one by6
umieszczone oddzielnie poza tablicq.
Instalacja elektryczna - zestaw pdqczonych ze soba izharmonizowanych w dzia+aniu urzqdze6 i

aparat6w, um021iwiajacych funkcjonowanie maszyn. urzadze6, system6w iuk+ad6w zasilanych
elektrycznie.
Oprzewodowanie - zesp6+ sk+adajqcy siQ z przewodu (kabla) lub przewod6w (kabli) lub
przewod6w szynowych oraz element6w mocujqcych, a tak2e w razie potrzeby, os+oniQ6
przewod6w (kabli) lub przewod6w szynowych.
Przestrze6 instalacyjna - przestrzeA wewnqtrz struktury lub element6w obiektu budowlanego
dostQpna tylko w okreglonych miejscach.

1 .4.2

1.4.3.

1 .4.4.

1 .4.5
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I -Przyk+adami sq: przestrze6 wewnqtrz fcian. podwieszanych sufit6w. podsufitek iokreglonych
rodzaj6w ram okien oraz ram drzwiiogcie2nic

2 -- Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrze6 jest r6wnie2 0kreglana jako

Rura instalacyjna - CzegC sk+adowa zamkniQtego uk+adu oprzewodowania o okrqg+ym lub
nieokrqg+ym przekroju poprzecznym, do uk+adania w niej przewod6w izolowanych i/lub kabli
instalacji elektrycznych, um021iwlajqca ich wciqganie i/lub wymianQ. Uwaga: Rury Instalacyjne
powinny by6 wystarczajqco gcigle po+qczone ze soba tak, aby przewody i/lub kable mog+y byC
tylko wciqgane, a nie wk+adane z boku
Listwa instalacyjna - System zamykanych obud6wl ka2da sk+adajqca sig z pod+02a ipokrywy.
przeznaczony dla ca+kowitego os+oniQcia prowadzonych przewod6w izolowanych. kabli. sznur6w
graz przystosowany do innego wyposa2enia elektrycznega
Kod IP -- system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostQpem do
czQgci niebezpiecznych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji
zwlqzanych z take ochronq.
Korytko kablowe - konstrukqa wsporcza przeznaczona do uk+adania kabli. w postaci jednego
elementu o trzech gcianach jednolitych lub a2urowych.
NatQ2enie ogwietlenia w danym punkcie powierzchni- stosunek strumienia gwietlnego
padajqcego na elementarne pole powierzchni otaczajqce dany punkt do tego pola.
grednie natQ2enie ogwietlenia na danej powierzchni- stosunek strumienia gwietlnego
padajqcego na tQ powierzchniQ do jej pola.
R6wnomierno96 ogwietlenia na danej powierzchni- stosunek najmniejszego natQ2enia
ogwietlenia wystQpujqcego na polu odniesieniowym do gredniego natQzenie ogwietlenia na tym

Najmniejsze grednie natQ2enia ogwietlenia - najmniejsza dopuszczalne przez norma warto96
fredniego natQ2enia ogwietlenia na danej powierzchni.
Najmniejsza r6wnomierno96 ogwietlenia -- najmniejsza dopuszczona przez norma warto96
r6wnomiernogci ogwietlenia na danej powierzchni.
Najmniejsza r6wnomierno96 0gwietlenia - najmniejsza dopuszczona przez norma warto96
r6wnomiernogci ogwietlenia na danej powierzchni.
Poczqtkowe natQ2enie ogwietlenia - warto96 obliczeniowa natQ2enia ogwietlenia. jake.
przewidywa6 m02na przy znamionowych wartogciach strumieni2r6de+ isprawnogci opraw.
Gazowa atmosfera wybuchowa - mieszanina substancji palnych w postaci gazu lub pary z
powietrzem. w warunkach atmosferycznych. w kt6rej, po zapaleniu. spalanie rozprzestrzenia siQ
na ca+q nie spalonq mieszaninQ.
Dolna granica wybuchowogci(DGW) - stQ2enie gazu palnego lub pary palnej w powietrzu.
poni2ej kt6rego atmosfera gazowa nie jest wybuchowa.
G6rna granica wybuchowogci(GGW) - stQ2enie gazu palnego lub pary palnej w powietrzu.
powy2ej kt6rego atmosfera gazowa nie jest wybuchowa.
Szyna wyr6wnawcza - szyna, za pomocq kt6rej +qczone sq z urzqdzeniem piorunochronnym
metalowee instalacje. zewnQtrzne czQgci przewodzqce. lime energetyczne itelekomunikacyjne
graz inne przewody.

Uwagi

kana+

polu

1 .4.6

1 .4.7.

1 .4.8.

1 .4.9.

1 .4.10

1.4.1 1

1 .4.12

1 .4.13

1 .4.14

1 .4.1 5

1 .4.16

1 .4.17

1 .4.18

1 .4.19

1 .4.20

1.5. Og61ne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako96 ich wykonania oraz za zgodnogC z Dokumentacjq
Projektowq ipoleceniamiln2yniera. Og61ne wymagania dotyczqce rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 . Wvmaaania oa61ne

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy6 materia+y zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej iSST. Je2eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujq. m021iwogC wariantowego
wyboru rodzaju materia+u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi6 In2yniera o
swoim wyborze najszybciej jak to m021iwe przed u2yciem materia+u. Materia+y te iurzqdzenia nie
mogq mien gorszych parametr6w jak zastosowane w DokumentacjiTechnlcznej.
W przypadku niezaakceptowania materia+u ze wskazanego 2r6d+a. Wykonawca powinien
przedstawi6 do akceptacjiln2yniera material z innego 2r6d+a.
Wybrany izaakceptowany rodzal materia+u nie m02e by6 p62niej zmieniony bez zgody In2yniera.
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Ka2dy rodzaj rob6t, w kt6rym znajdujq siQ nie zbadane inge zaakceptowane materia+y. Wykonawca
wykonuje na w+asne ryzyko, liczqc siQ z jego nieprzyjQciem iniezap+aceniem za wykonanq. pracQ

Do wykonania rob6t mogq. by6 stosowane wyroby budowlane spe+niajqce warunki okreglone w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016) z p62niejszymi zmianami,
Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)
Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnogci(Dz.u. 166/2002 poz. 1360) z p62niejszymi
zm ianami
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og61nym bezpiecze6stwie produkt6w (Dz. U. z dnia 31

grudnia 2003 r.)
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spo+ecznej z dnia 12 marfa 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymaga6 dla sprzQtu elektrycznego Dz. U.03.49.414

2.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych naleZy stosowa6 przewody, sprzQt. osprzqt oraz
aparaturQ iurzqdzenia elektryczne posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Od I mama 2004 r. za dopuszczone do obrotu istosowanla uznaje siQ wyroby. dla kt6rych
producent:
- dokona+ oceny zgodnogci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wed+ug okreglonego
systemu oceny zgodnogci,
- wyda+ krajowq deklaracjQ zgodnogciz dokumentami odniesienia. takimi jak: przepisy dotyczqce
wymagati zasadniczych. zharmonizowane normy. normy opublikowane przez MiQdzynarodowq
KomisjQ Elektrotechnicznq. IEC, normy krajowe opracowane z uwzglQdnieniem przepis6w
bezpiecze6stwa Miqdzynarodowej Komisji ds. Przepis6w Dotyczqcych Zatwierdzania SprzQtu
Elektrycznego CEE. aprobaty techniczne.
- oznakowa+ wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiqzujqcymiprzepisami.

2.2. Wymagania szczeg6+owe

2.2.1 . Z+qcze kablowe

Na zewnQtrznej fcianie budynku zlokalizowane zostanle z+qcze kablowe ZK w obudowie w ll klasie
izolaqi. Wyposa2enie z+qcza podano w dokumentacjiprojektowej.

2.2.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy (licznik energii elektrycznej) zainstalowany zostanie w tablicy licznikowej TL
zabudowanej nad z+qczem kablowym (lub obok z+qcza) w obudowie ll klasy izolacji. Wyposa2enie
tablicy podano w dokumentacjl projektowej.

2.2.3. Rozdzielnia g+6wna RG

RozdzielniQ g+6wnq RG, wykonanq jako paygciennq wolnostojqcq projektuje siQ na parterze
w pomieszczeniu rozdzielnig+6wnej niskiego napiQcia.
Zaprojektowano rozdzielniQ g+6wnq typu RX-1 1-36-25-M wyposazonq. w wy+qcznik g+6wny EB2.
Przewody wprowadziC od g6ry szafy.
Wewnqtrz rozdzielnicy powinien znajdowa6 siQ schemat wykonanel instalacjielektrycznej. Aparatura
modu+owa powinna by6 wyposaiona w etykiety a obwody z niej wyprowadzone powinny by6

Materia+y do wykonania rozdzielnicy okregla dokumentacja projektowa. Rozdzielnica elektryczna
dostarczona na miejsce montagu powinna mien wewnQtrzne po+qczenia ochronne. Wykonawca
rozdzielnicy RG - jak r6wnie2 pozosta+ych rozdzielnic obiektowych - obowiqzany jest sporzqdzi6
wymaganq przepisamidokumentacjQ, wystawi6 deklaracjQ zgodnogci oraz oznaczyC wyr6b znakiem

opisane

CE
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2.2.4. Agregat prqdotw6rczy

Projekt przewiduje zastosowanie agregatu prqdotw6rczego EPS System o nastQpujqcych parametrach
Typ: GI 82 S A60+SZR
Moc maksymalna: 83kVA / 66,4kW
Moc ciqg+a: 75kVA / 60kW
Wersja: - w obudowie wyciszonej

- wyposa20na w panel automatyki
- uk+ad SZR w oddzielnej szafce

Zesp6t wyposa20ny w silnik wysokoprQ2ny army IVECO oraz tr6jfazowq, jedno+02yskowq prqdnicQ
synchronicznq army MARELLI zabudowane na stalowej ramie poprzez amortyzatory antywibracyjne.
W sk+ad zespo+u wchodzi kompletna instalacja paliwowa, smarowania, ch+odzenia. wylotu spalin
i elektryczno-rozruchowa, oraz panel kontrolno-sterujqcy. wy+qcznik g+6wny prqdnicy.
Agregat w wersjiautomatycznej wyposa2ony jest r6wnie2 w grza+kQ bloku silnika oraz +adowarkQ
baterii rozruchowych.

2.2.5. Tablice rozdzielcze, rozdzielnice obiektowe

Na kondygnaqach budynku montowa6 tablice rozdzielcze zasilane z rozdzielni g+6wnej
Tablice wyposa2y6 w zamki.

RG

W ka2dej z tablic piQtrowych zainstalowa6 ograniczniki przepiQ6. Wewnqtrz rozdzielnicy powinien
znajdowa6 siQ schemat wykonanej instalacji elektrycznej. Aparatura modu+owa powinna byC
wyposazona w etykiety.

2.2.6. Koryta kablowe

Przedmiotem niniejszel Szczeg6+0wel Specyfikacji TechniczneJ (SST) sq wymagania dotyczqce
dostawy imontazu tras kablowych dla wszelkiego rodzaju kabli elektrycznych, komunikacyjnych
i gwiat+owod6w. Dla wszystkich zastosowanych produkt6w wymagana jest niezawodno96. wysoka
jako96 i+atwo96 montagu. Nale2y zastosowaC rozwiqzania systemowe o certyfikowanych
parametrach wytrzyma+ogciowych. Nie wolno stosowa6 rozwiqza6 prototypowych.
nie zarejestrowanych iniedopuszczonych do produkqi.

Wszelkie prace monta2owe powinny by6 wykonywane bezpogrednio na miejscu instalacji.
zgodnie ze wskaz6wkamiproducenta
Dokumentacja. kt6rq nalezy przedstawiC (Oferent - dostawca powinien dostarczyC Inwestorowi
nastqpujqce dokumenty)
Spas dokument6w. Katalogi. Rysunki wymiarowe, Arkusze danych wype+nione przez dostawcQ.
Certyfikaty, Protokoly z wszystkich prob wyrobu zgodnie z IEC 61 537. a w tym: mechaniczne
pr6by wyrobu, pomiaru ciqg+ogci elektrycznej po+qcze6, Protoko+y z przeprowadzonych pr6b
bezpiecze6stwa przeciwp02arowego udokumentowane certyfikatem wytrzyma+ogci ogniowej
E30-E90 potwierdzonym przez odpowiednie laboratorium. zgodnie z wymogami normy DIN
410212, Deklaracje EMC, DeklaracjQ zgodnogciCE.
Szczeg6+owe wymagania dotyczqce parametr6w imateria+6w.
Nale2y stosowaC trasy kablowe produkowane ze stalowych prQt6wzgrzewanych w spos6b
jednorodny, a nastQpnie profilowane do ich ostatecznego kszta+tu.
Wymiary siatkowych korytek kablowych=
wysokogci uZytkowe: 30 mm. 54 mm. 80 mm, 105 mm i150 mm
szeroko$ci u2ytkowe:50 mm. 100 mm. 150 mm, 200 mm. 300 mm. 400 mm, 450 mm, 500 mm
i 6uu mm

Minimalne $rednice prqt6w nognych (wzd+u2nych. bocznych) wynoszq:
4.0 mm dla koryt kablowych do szerokofci100 mm
4.5 mm dla koryt kablowych o szerokogciach 1 50 mm i200 mm
6.0 mm dla koryt kablowych o szerokogciach 300 mm do 600 mm
Dopuszczalne obciq2enia dla tras kablowych okreglajqce gwarantowany poziom wype+nienia w kg/m.
jake bezpiecznie mogq unie£6 trasy kablowe z uwzglQdnieniem dodatkowego marginesu
bezpieczerlstwa przy dopuszczalnym ugiQciu tracy wynoszqcym 1/200 gredniej odleg+ogci
pomiQdzy punktami podparcia iodleg+ogciq miQdzy punktami podparcia wynoszqcq 1.5m:
50mm - 10 kg/m
100mm - 10 kg/m

byC
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1 50mm - 12 kg/m
200mm - 20 kg/m
300 mm-- 70 kg/m
400mm - 100kg/m
500mm - 100 kg/m
600mm -- 1 1 0 kg/m.
Wszystkie wsporniki, ksztahowniki, podpory powinny by6 poddane testom wytrzyma+ogciowym
zgodnie z norma. IEC 61 537. a dopuszczalneobciqzenie powinno by6 podane w tabeli.
Poszczeg61ne odcinki tras kablowych powinny by6 po+qczone ze soba za pomocq element6w
systemu dostarczonego przez producenta: szybkoz+qczy lub z+qczy. Wszystkie elementy powinny
byC poddane pr6bom na wytrzyma+ogC mechanicznq.
Rodzaje pow+ok tras kabloxirych oraz akcesori6w.
Dob6r odpowiedniej pow+oki wykonania lub rodzaju stab nierdzewnej uzale2niony jest od grodowiska
danej instalacji. Wp+yw frodowiska na typ pow+oki wykonania lub stab nierdzewnej powinien
zosta6udowodniony za pomocq test6w wykonanych w mgle solnej (BS) zgodnie z
norma EN 9227:
Ocynk elektrolityczny zgodnie z norma. EN 12 329 dla instalaqi wewnQtrznych : min. 120 h. w mgle
qnlnpi

Ocynk ogniowy zgodnie z norma EN ISO 14 61dla instalacji zewngtrznych iwewnQtrznych. mano
agresywnych: min. 360 h. w mgle solnej.

2.2.7. Kana+y ilistwy elektroinstalacyjne fcienne

Do uk+adania przewod6w. stosowaC kana+y ilistwy elektroinstalacyjne gcienne. Kanaly ilistwy
powinny by6 z tworzyw sztucznych. Do +qczenia stosowa6 naleZy takie elementy jak. +qczniki.
nar02niki wewnQtrzne. zewnQtrzne. ko6c6wki.

2.2.8. Oprawy ogwietleniowe i2r6dla $wiatta

Nale2y zastosowa6 oprawy ogwietleniowe podane w dokumentacji technicznej zaaprobowane przez
g+6wnego architekta dla potrzeb ofrodka. przy kt6rych zapewnlona jest odpowiednio du2a warto96
i r6wnomiernogC natQ2enia ofwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. W poszczeg61nych
pomieszczeniach wykona6 ogwietlenie og61ne dostosowane do charakteru ispecyfiki
pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa6 oprawy hermetyczne.
Eksploatacyjne natQ2enia ogwietlenia poszczeg61nych pomieszczeA spe+nia wymagania PN-EN
12464-1 (r6wnomierno96 nie mniejsza od 0,7 w miejscu pracy i0,5 na polu bezpogredniego
otoczenia pola pracy).

2.2.9. Oprawy ogwietlenia awaryjnego

Obiekt wyposa2y6 w ogwietlenie awaryjne dr6g ewakuacyjnych. Ogwietlenie awaryjne zapewni
dostateczne ofwietlenie paej96 idr6g komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania siQ ludzi
w razie przerwy w dzia+aniu ogwietlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia
obiektu.
Ogwietlenie ewakuacyjne wykona6 z wykorzystaniem opraw jedno idwustronnych z w+asnym
akumulatorem o czasie podtrzymania zasilania I godzina. frednie natQ2enie ogwietlenia drogi
ewakuacylnej wynosl min I lx.

2.2.1 0. Przewody instalacyjne

Nale2y stosowa6 przewody izolowane z izolaqq lub pow+okq do uk+adania na state. jednoZy+owe lub
wiel02y+owe, do uk+adania w os+onach lub bez os+on. pod tynkiem.
Do wykonania instalaqiodbiorczych stosowa6 wy+qcznie przewody wykonane z miedzi:

jedn02y+owe 0 kyle miedzianel iizolacjipolwinitowej typu DY do uk+adania instalaqiw rurkach
wiel02y+owe (kabelkowe) 0 2y+qch miedzianych, izolacjiipow+oce polwinitowej typu YDY do
wykonania instalaqin.t.. w rurkach. korytkach kablowych, listwach elektroinstalacyjnych.
wiel02y+owe p+askie 0 2y+qch miedzianych. izolacjiipow+oce polwinitowej typu YDYp do
wykonania instalacji p.t..
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2.2.11 . Ruby instalacyjne

Do uk+adania przewod6w pod tynkiem nale2y stosowa6 karbowane rury elektroinstalacyjne. frednica
rury powinna by6 dostosowana do liczby uk+adanych przewod6w. Do +qczenia rur nale2y stosowa6

Do uk+adania przewod6w w miejscach nara20nych na uszkodzenia mechaniczne podczas
wykonywania innych prac budowlanych. nale2y stosowa6 rury karbowane wzmocnione lub g+adkie.

z+qczkiZ

2.2.1 2. Lqczniki

t.qczniki powinny by6 wykonane z materia+6w niepalnych lub niepodtrzymujqcych ptomienia. t.qczniki
ogwietleniowe powinny by6 przystosowane do montagu w puszkach 4)60 za pomocq. wkrQt6w
lub pazurk6w a ich zaciski przystosowane do +qczenla przewod6w o przekroju 1,0-2.5mm2. Nale2y
stosowa6 +qczniki na napiQcie znamionowe 250V iprqd 16A. Stopie6 ochrony +qcznik6w
w wykonaniu zwyk+ym powinien wynosi6 minimum IP2X. zag w wykonaniu szczelnym minimum IP44.
Modu+y +qcznik6w montowa6 w ramkach jedno- iwielokrotnych. Do za+qczania ogwietlenia
w pomieszczeniach dla niepe+nosprawnych stosowaC czujniki obecnogciz puszkq. montazowq.

2.2.13. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe powinny by6 wykonane z materia+6w niepalnych lub niepodtrzymujqcych
plomienla. Gniazda powlnny byC przystosowane do montagu w puszkach 4)60 za pomocq wkrQt6w
lub pazurk6w. Wszystkie gniazda powinny by6 wyposa20ne w styk ochronny ko+kowy. Nale2y
stosowaC gniazda na napiQcie znamionowe 250V iprqd 16A. StopieA ochrony gniazd w wykonaniu
zwyk+ym powinien wynosiC minimum IP2X. zag w wykonaniu szczelnym minimum IP44. Modu+y
gniazd montowa6 w ramkach jedno- iwielokrotnych.
W pomieszczeniach technicznych stosowa6 gniazda wtykowe n./t. izolacyjne IP44. 1 6A, 2P

2.2.14. Gniazda wtykowe 230V do zasilania komputer6w

InstalacjQ gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania komputer6w wykona6 jako wydzielone
obwody wyprowadzone z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego. llogci gniazd logicznych
i sieciowych w poszczeg61nych pomieszczeniach ustalono z przedstawicielem Inwestora. Obwody
komputerowe zabezpieczyc wy+qcznikami r62nicowo-prqdowymi typu A. Dla jednoznacznej
identyfikaqi tych obwod6w nale2y zastosowa6 gniazda wtykowe typu DATA z uziemieniem
iz kluczem. Zastosowanie blokad ma na celu wyeliminowanie niepozqdanych zak+6ce6
w dedykowanej sieci zasilajqcej urzqdzenla komputerowe.

2.2.1 5. Puszki elektroinstalacyjne

Stosowa6 puszki elektroinstalacyjne p.t. in.t. wykonane z materia+6w niepalnych lub
niepodtrzymujqcych p+omienia o wytrzyma+ogci elektrycznej minimum 2kV. Puszki sprzQtowe +60
przystosowane do mocowania gniazd i+qcznik6w za pomocq wkrQt6w lub ..pazurk6w". Do zestaw6w
wielokrotnych stosowa6 puszkiz m021iwogciq ich +qczenia ze soba lub +qcznlki puszek.
W pomieszczeniach sanitarnych iprzemys+owych stosowaC puszki hermetyczne IP44

2.3. Odbi6r materia+6w na budowie

Materia+y na budowQ nale2y dostarcza6 +qcznie ze gwiadectwami jakofci, kartami
gwarancyjnymi. instrukcjami obs+ugiieksploatacji. protoko+ami odbioru technicznego
Dostarczone na miejsce budowy materia+y nale2y sprawdzi6 pod wzglQdem kompletnogci i
zgodnoSci z danymi producenta
W razie stwierdzenia wad lub wystqpienia wqtpliwogci, co do jakogci materia+6w, nale2y przed
ich wbudowaniem podda6 je badaniom okreglonym przez Kierownika (doz6r techniczny) rob6t.

2.4. Sk+adowanie materia+6w na budowie

Materia+y takie jak: rozdzielnice, 2r6d+a gwlat+a, oprawy o$wietleniowe, osprzqt instalacyjny.
przewody, powinny by6 przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu. to jest zamkniQtych isuchych
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Kable powinny by6 sk+adowane na bQbnach. BQbny z kablami nale2y umieszcza6 na
utwardzonym pod+02u placu budowy. Podczas przechowywania, uk+adania imonta2u. ko6ce
kabla nale2y zabezpieczy6 przed wilgociq graz wp+ywami chemicznymiiatmosferycznymi przez
na+02enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
Elementy do wykonania tras kablowych takie jak koryta kablowe. elementy monta20we nale2
przechowywa6 w zadaszonych pomieszczeniach. Nie nale2y dopugci6 do zamoczenia.

3. SPRZRT

3.1 . Wymagania og61ne

Wykonawca przystQpujqcy do pram monta2owych wymienionych w p.1.3 zobowiqzany jest do
u2ywania jedynie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowoduje nlekorzystnego wp+ywu na jak096
wykonywanych rob6t. zar6wno w miejscu tych rob6t, jak te2 przy wykonywaniu czynnogci
pomocniczych oraz w czasie transportu. za+adunku iwy+adunku materia+6w. Ponadto sprzQt jest
pe+nosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiqzujqcym zar6wno przy wykonywaniu robot
monta20wych jak iprzy transporcie materia+6w z magazynu przyobiektowego do strefy monta20wej.

3.2. SprzQt do wykonania instalacjielektrycznych

Wykonawca przystQpujqcy do wykonania instalacjiwinien wykazaC siQ m021iwogclq korzystania z
nastQpujqcych maszyn isprzQtu gwarantujqcych w+agciwqjakogC rob6t:

spawarka transformatorowa,
podstawowy sprzQt elektryczny

4. TRANSPORT

4.1 . Wymagania og61ne

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich grodk6w transportu. kt6re nie wp+ynq
niekorzystnie na jako96 wykonywanych rob6t.
Liczba grodk6w transportu powinna gwarantowa6 prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreglonymiw Dokumentacji Projektowej. SST iwskazaniach In2yniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materia+6w ielement6w

Wykonawca przystQpujqcy do wykonania rob6t powinien wykaza6 siQ m021iwogciq korzystania z
nastQpujqcych grodk6w transportu:
- samoch6d skrzyniowy,
- frodek transportowy.

Przew020ne materia+y ielementy powinny byC uk+adane zgodnie z warunkamitransportu wydanymi
przez wytw6rcQ dla poszczeg61nych materia+6w ielement6w graz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem siQ na grodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 . Wymagania og61ne

Og61ne zasady wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi In2ynierowi do akceptacji projekt organizacjiiharmonogram
uwzglQdniajqcy wszystkie warunki, w jakich bQdq wykonywane roboty budowlane.

rob6t

5.2. Monta2 zlqcza kablowego. Zasilanie RG

Na zewnQtrznej gcianie budynku zabudowane zostanie z+qcze kablowe ZK w ll klasie izolacji.
Od z+qcza wyprowadzony zostanie WLZ do rozdzielni g+6wnel RG. Do z+qcza doprowadzi6
uziemienie od uziomu otokowego
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5.3. Monta2 rozdzielni g+6wnej RG

RozdzielnicQ RG montowa6 iwyposa2a6 zgodnie ze schematami ideowymiirysunkami
monta20wymi zawartymiw Dokumentacji Technicznel. Rozdzielnice nale2y mocowa6 poprzez
ustawienie bezpogrednio na pod+02u, nastQpnie po ustawieniu urzqdzenia oznaczy6 punkty
osadzenia ko+k6w rozporowych, po usuniQciu urzqdzenia wywierci6 otwory, za+02yC ko+ki i

umocowa6 urzqdzenie po ponownym ustawieniu na w+agciwym miejscu.

5.4. Wy+qcznik g16wny budynku

W rozdzielni g+6wnej RG zabudowaC nale2y wy+qcznik EB2 wg specyfikacji jak na schemacie
strukturalnym zasilania. Od wy+qcznika wyprowadzi6 przewody do przycisk6w p.p02. Przyciski p.p02.
zamontowa6 przy wejgciu g+6wnym do budynku. Przyciski wyposaiy6 w tabliczki opisowe
.,VVYtACZNIK at6wNY"

5.5. Monta2 rozdzielnic na obiekcie

Tablice rozdzielcze montowa6 w miejscach wskazanych w dokumentacjitechnicznej

5.6. Wykonanie instalacji

5.6.1 . Trasowanie

Trasowanie nale2y wykona6 uwzglQdniajqc konstrukcjQ budynku oraz zapewniajqc bezkolizyjno96
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega6 w liniach prostych,
r6wnoleg+ych lub prostopad+ych do gcian istrop6w. uwzglQdnia6 rozmieszczenie urzqdzeA, aby
uniknq6 niedozwolonych zbli2e6 iskrzyzowa6. Trasa powinna by6 +atwo dostQpna do konserwacji
lub remont6w

5.6.2. Przej$cia przez $ciany

Wszystkie przejgcia obwod6w instalacji przez fciany istropy
uszkodzeniami. Przejgcia te nale2y wykona6 w rurach os+onowych

muszq by6 chronione przed

5.6.3. Uk+adanie koryt kablowych ilistew elektroinstalacyjnych

W podwieszanym suficie nale2y u+02yC korytka metalowe dla obwod6w energetycznych
i s+aboprqdowych. Podej$cia do +qcznik6w igniazd wykona6 p.t. w rurkach RKLG.
Korytka kablowe +qczyC ze soba. za pomocq odpowiednich +qcznik6w przykrQcanych $rubamiz +bem
pdkolistym (+eb wewnqtrz korytka) lub w inny spos6b podany przez producenta. t.uki na korytkach
powinny by6 dopasowane do promieni giQcia kabli energetycznych isygnalizacyjnych. Miejsca
przeciQ6 korytek nale2y zabezpieczy6 przed korozjq.
Ciqgi korytek muszQ zapewnia6 ciqg+o96 elektrycznq. aby zagwarantowaC ekwipotencjalne
pdqczenie iuziemienie. Ciqgikorytek nale2y objq6 po+qczeniamiwyr6wnawczymi

5.6.4. Wykonanie bruzd

Bruzdy nale2y dostosowa6 do grednicy rury z uwzglQdnieniem rodzaju igrubogci tynku. Przy
uk+adaniu dw6ch lub kilku rur w jednej bru2dzie. szeroko96 bruzdy powlnna by6 taka, aby odstQpy w
gwietle mi?dzy ruramiwynosl+y min. 5 mm. Zaleca siQ uk+ada6 rury jednowarstwowo. Zabronione jest
kucie bruzd w elementach konstrukcylno - budowlanych jak r6wnie2 w cienkich gciankach
dzia+owych w spos6b os+abiajqcy ich konstrukcjQ. Przy przejgciach z jednel strony $cianki na drugs
jak r6wnie2 przy przej$ciach przez stropy cara rura powinna by6 pokryta tynkiem.

5.6.5. Uk+adanie rur iosadzanie puszek

Ruby nale2y uk+ada6 imocowa6 w uprzednio wykonanych bruzdach. Lqczenie rur naleZy wykona6 za
pomocq typowych z+qczek lub popaez kielichowanie.
Puszkl powinny zosta6 osadzone na takiej g+Qbokogci. aby ich g6rna krawQd2 po otynkowaniu Sciany
nie wystawa+a poza tynk. Po zamontowaniu nale2y w puszce wyciq6 wymaganq. liczbQ otwor6w
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dostosowanych do wprowadzenia rur. Koniec Fury powinien byC wprowadzony do grodka puszki na
g+Qboko96 do 5mm.

5.6.6. Wciqganie przewod6w do rur

Do u+020nych rur ipo ich przykryciu warstwq tynku nale2y wciqgnq6 przewody przy u2yciu
odpowiednich narzQdzi. Przewody na ca+ej d+ugo5ci wciqgniQcia do rury nie mogq mien po+qcze6 i

powinny by6 u+020ne swobodnie. nienara20ne na naciqgiinaprQzenia. Niedozwolone jest uk+adanie
rur wraz z wciqgniQtymi przewodami oraz wciqganie przewod6w do niezatynkowanych rur.

5.6.7. Instalacje w korytkach kablowych

Przewody w ciqgach poziomych nalez uk+adaC na dnie bez mocowania. W ciqgach pionowych
przewody lub kable powinny by6 tak umocowane. aby sita naciqgu nie wywo+ywa+a nadmiernych
naprQ2e6 w kablu inie powodowa+a osiowego przesuniQcia kabla. Wyprowadzenia kabli i

przewod6w z korytek nale2y zabezpieczyC przed uszkodzeniem poprzez nak+adki ochronne
zak+adane w gciankach korytek.

5.7. Monta2 opraw o$wietleniowych

Monta2 0praw ogwietleniowych wykona6 nale2y zgodnie z zaleceniamiiinstrukqamiproducent6w

5.8. Instalacja ogwietleniowa

InstalacjQ ogwietleniowq. wykona6 przewodami miedzianymio przekroju 1.5mm2. Stosowa6
przewody jedn02y+owe oraz przewody kabelkowe. Do wszystkich opraw ogwietleniowych
doprowadzi6 przewody z iy+q ochronnq zielon0-26+tq ..2o". W pomieszczeniach sanitarnych stosowa6
oprawy iosprzQt hermetyczny. t.qczniki ogwietleniowe montowa6 na wysokogcl 1 .4m od posadzki
przy drzwiach od strony klamki. Po+ozenie za+qcz/wy+qcz +qcznik6w ogwietlenia powinna by6
jednakowe.
Stosowa6 osprzQt podtynkowy. W pomieszczeniach sanitarnych montowa6 nale2y osprzQt w
wykonaniu szczelnym. Typy opraw w poszczeg61nych pomieszczeniach podano w dokumentacji
technicznej. Przewody do opraw hermetycznych uszczelnia6 za pomocq d+awnic. przy czym
frednice d+awnic iotwor6w uszczelniajqcych piergcieni powinny by6 dostosowane do grednicy
zewnQtrznej przewodu. Przed monta2em opraw ogwietleniowych sprawdzi6 ich stan techniczny.

5.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V

InstalacjQ gniazd wtykowych wykona6 trzy2y+owo (L,N,PE) przewodami kabelkowymi miedzianym
o przekroju 2.5mm2 (przew6d ochronny PE w izolaqi 26+to-zielonej). Obwody gniazd zabezpieczy6
wy+qcznikami r62nicowo-prqdowymitypu AC. Zastosowa6 gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.
Gniazda montowa6 na wysokogci 0.3m a w pomieszczeniach sanltarnych. kot+owni,
pomieszczeniach technicznych. na wys. 1,4m (osprzQt hermetyczny). Stosowa6 ramki jedno
i wielokrotne. Gniazda wtykowe instalowa6 w takim po+02eniu. aby styk ochronny znajdowa+ siQ
u g6ry gniazda. Przew6d fazowy pod+qcza6 do lewego zacisku a przew6d neutralny do prawego
zacisku gniazda.

5.14. Zasilanie central nawiewno-wywiewnych oraz klimatyzator6w

Zasilanie central wentylacyjnych oraz klimatyzator6w wykonaC z rozdzielni g+6wnej. Dostawca
central wentylacyjnych dostarcza panele sterujqce pracq. central. oraz u+02y przewody sterownicze
do tych paneli.

5.15. Ekwipotencjalizacja

EkwipotencjalizacjQ urzqdze6 technologicznych znajdujqcych siQ pomieszczeniu kot+owni
nale2y wykona6 za pomocq po+qcze6 wyr6wnawczych. Zamontowa6 nale2y lokalnq szynQ
wyr6wnania potenqa+6w (LSU). do kt6rel nalezy pod+qczyC konstrukqe pomp, korytka metalowe,
rurociqgi itp. Na rury za+02y6 objemkiipod+qczy6 z uziomem wyr6wnawczym przewodem LY206.
Uziemienie wyr6wnawcze po+qczy6 z uziomem otokowym poprzez z+qcza kontrolno-pomiarowe.
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W pomieszczeniu rozdzielni g+6wnej RGnn zamontowa6 g+6wnq szynQ uziemiajqcq. GSU. kt6rq.
po+qczy6 z uziomem budynku.

5.16. Ochrona pied pora2eniem

OchronQ przeciwporazeniowq. wykonae zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.
OchronQ przeciwpora2eniowq zapewniono przez zastosowanie ochrony przed dotykiem
bezpogrednim oraz ochrony przed dotykiem pogrednim w uk+adzie sieciowym TN-C-S (LI. L2, L3. N.
PE). Uzupe+nienie ochrony przed dotykiem bezpofrednim stanowi6 bQdzie wy+qcznik
r62nicowoprqdowy laN=30mA. OchronQ przed dotykiem pogrednim realizuje siQ przez samoczynne
wy+qczenie zasilania graz zastosowanie urzqdzeA w ll klasie ochronnogci. Od z+qcza kablowego
instalacjQ wykona6 5-cio przewodowo. Zacisk PE po+qczy6 z uziomem budynku.
Po zakotqczonym montagu instalacji elektrycznej sprawdzi6 skuteczno96 ochrony przed pora2eniem
oraz sporzqdzi6 protok6+.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 . Og61ne zasady kontroli jakogci rob6t

Og61ne zasady kontroli jakogci rob6t podano w OST.
Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie osiqgniQcia za+oionej jakogci wykonywanych rob6t.
Wykonawca rob6t ma obowiqzek wykonania pe+nego zakresu bada6 na budowie w celu wykazania
In2ynierowi zgodnofci dostarczonych materia+6w ireallzacji rob6t z Dokumentacjq Projektowq oraz
wymaganiami SST.
Przed przystqpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi6 In2yniera o rodzaju iterminie

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji instalacja powinna by6 poddana oglgdzinom i
sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagaA normy PN-IEC 60364-6-61. Sprawdzenie powinno by6
zako6czone protoko+em. Wyniki bada6. Wykonawca przedstawia na pigmie do akceptacji In2yniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie In2yniera o zako6czeniu kaZdej roboty zanikajqcel. kt6rq. m02e
kontynuowa6 dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera iUzytkownika.

badaniaa

6.2. Badania przed przyst4pieniem do robot

Pried przystqpieniem do rob6t. Wykonawca powinien uzyska6 od producent6w atesty stosowanych
materia+6w. deklaracje zgodnogci. instrukcje obs+ugi, gwiadectwa gwarancyjne.
Na 2qdanie In2yniera. nale2y dokonaC testowania sprzQtu posiadajqcego m021iwo96 nastawienia
mechanizm6w regulacyjnych.
Testowanie zako6czy6 protoko+ami.
R6wnie2 przed przystqpieniem do pr6b ipo od+qczenlu zasilania instalacji nale2y wykona6 oglQdzlny
instalacji.

6.3. Oglqdziny instalacji

Zakres oglQdzin obejmuje sprawdzenie prawid+owogci:
Wykonanie instalacji pod wzglQdem estetycznym,
Spos6b wykonania ochrony przed pora2eniem (dotyczy ochrony podstawowej idodatkowej),
Dob6r urzqdze6 igrodk6w ochrony w zale2nogci od wp+yw6w zewnQtrznych.
Dob6r przewod6w do obciqzalnogci prqdowel,
Dob6r inastawienie urzqdze6 zabezpieczajqcych isygnalizacyjnych.
Rozmieszczenia iumocowania rozdzielnic. aparat6w. osprzQtu, opraw ogwietleniowych.
Oznaczenia obwod6w, bezpiecznik6w. +qcznik6w. zacisk6w w tablicach irozdzielnicach
elektrycznych.
Umieszczenie schemat6w itablic ostrzegawczych.
Poprawno96 po+qczeti przewod6w,
DostQP do urzqdzeii, um021iwiajqcych wygodnq ich obs+ugQ ikonserwacjQ.

6.4. Badania ipr6by eksploatacyjne

Badania ipr6by eksploatacyjne nale2y przeprowadzi6 w miarQ m021iwofciw nastQpujqcej kolejnogci
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Sprawdzenie ciqg+ogci przewod6w ochronnych, w tym g+6wnych
wyr6wnawczych.
Pomiar rezystanqi izolaqi instalaqi elektrycznej,
Pomiar rezystancji izolaqi kabli
Sprawdzenie biegunowogci,
Sprawdzenie samoczynnego wy+qczenia zasilania.
Sprawdzenie dzia+ania urzqdze6 ochronnych r62nicowoprqdowych,
Przeprowadzenie pr6b dzia+ania urzqdzeA.
Pomiar natQ2enia ofwietlenia.

dodatkowych po+qcze6

Pomiar rezystancji izolacji instalacji wykona6 w trakcie montagu instalaqi przed przy+qczeniem
odbiornik6w a ich minimalne wartogci nale2y przyjmowaC wg PN-IEC 60364-6-61 .

7. OBMIAR ROBOT

Og61ne wymagania dotyczqce obmiaru rob6t podano w OST.
Do obliczenia nale2nogci przyjmuje siQ wykonanie wszystkich prac niezbQdnych dla wykonania pram
budowlanych ujQtych w dokumentacji projektowej.
Jednostkq obmiarowq d]a przewod6w. kab]i. bednarki jest metr [m]. dla rozdzielnlc, opraw, osprzqtu,
jest sztuka [szt.]

O. ODBi6K ROB6T

8.1. Og61ne zasady odbioru rob6t

Og61ne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Roboty uznaje siQ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST iwymaganiamiln2yniera,
je2eli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Pomiary I pr6by przeprowadzi6 nale2y zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 iPN-E-
04700:Azl :2000.

8.2. Odbi6r koticowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powlnien przygotowa6 dokumentacjQ powykonawczq oraz
niezbgdne dokumenty do odbioru. Z odbioru koAcowego powinien byC sporzqdzony protok6+
podpisany przez upowa2nionych przedstawicieli zamawiajqcego ioddajqcego wykonany zakres

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaC:
rob6t0

aktualnq. Dokumentacjq Projektowq Powykonawczq.
protoko+y z dokonanych pomiar6w.
protoko+y odbioru robot.
ogwiadczenie o zakorlczeniu rob6t,
certyfikaty lub deklaracje zgodnogci, instrukqe obs+ugiieksploatacji
inne dokumenty 2qdane przez Zamawiajqcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

P+aci siq za prace wykonane ujQte w niniejszej specyfikaqi
nastQpujqce prace
Cena obejmuje:

koszt materia+6w.
dostarczenie materia+6w.
wykonanie instalaql wg 1 .3
uporzqdkowanie teren6w.
opracowanie Dokumentaqi Powykonawczel .

koszt nadzoru u2ytkownika

PodstawQ p+atnogci stanowiq.

iO. PRZEPISY ZwiAZANE

[1] PN-IEC-60364-447 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpiecze6stwa. Zastosowanie frodk6w ochrony
zapewniajqcych bezpiecze6stwo. frodki ochrony przed pora2eniem
prqdem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze6stwa. Dob6r $rodk6w ochrony w zalezno$ci
od wp+yw6w zewnQtrznych. Wyb6r grodk6w ochrony przeciwpora-
Zeniowej w zaleznogci od wNyw6w zewnQtrznych
Instalaqe elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze6stwa. Dob6r grodk6w ochrony w zaleznogci
od wp+yw6w zewnQtrznych. Ochrona przeciwp02arowa .

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepiQciami. Ochrona przed przepiQciami atmosferycznymi i
+qczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r imonta2
wyposa2enia elektrycznego. Obciqzalno96 prqdowa d+ugotrwa+a
przewod6w
Ochrona przed elektrycznoSciq statycznq.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze6stwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeiqstwa. Ochrona przed prqdem przetq2eniowym
gwiat+o iogwietlenie. Ogwietlenie miejsc pracy.
CzQfC 1 : Miejsca pracy we wnQtrzach
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r imonta2
wyposa2enia elektrycznego. Obciqzalno£6 prqdowa d+ugotrwa+a
przewod6w.
Rozdzielnice isterownice niskonapiQciowe. Zestawy badane w pe+nym
iniepe+nym zakresie bada6 typu
Rozdzielnice isterownice nlskonapiQclowe. CzQ96 3: Wymagania
dotyczqce niskonapiQciowych rozdzielnic isterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostqpnych do u2ytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Stosowanie $rodk6w ochrony
zapewniajqcych bezpieczeAstwo. frodki ochrony przed prqdem
przetQ2eniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
Stopnie ochrony zapewnianel przez obudowy (Kod IP)
NapiQcia znormalizowane IEC
Oprawy do ogwietlenia pomieszczeA przemys+owych
Ustawa Prawn budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U.
Nr 207/2003 poz. 2016) z p62niejszymi zmianami.
Ustawa z dn. 1 6.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz.

Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie
wymaga6 zasadniczych dla sprzQtu elektrycznego. warunk6w itrybu
dokonywania oceny zgodnogci graz sposobu oznakowania sprzQtu
elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).
Dyrektywa 73/23/EWG wdro20na rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy iPolityki Spo+ecznel z dnia 12 marfa 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymaga6 dla sprzQtu elektrycznego (Dz. U. Nr
49, poz. 414)
Dyrektywa 89/336/EWG wdr020na rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnogciaparatury z zasadniczymi wymaganiamidotyczqcymi
kompatybilnogci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
(Dz. U. Nr 90, poz. 848)

881 )

[2] PN-IEC-364-4-481

[3] PN-IEC 60364-4-482:1999

[4] PN-IEC-3644443

[5] PN-IEC-364-5-523

[6] PN-E-05204 -
[7] PN-IEC 60364-4-41

[8] PN-IEC 60364-4-43

[9] PN-EN 12464-1

[l O] PN-IEC-364-5-523

till PN-EN 60439-1:2003

[12] PN-EN 60439-3:2004

[13] PN-IEC 60364-4-473:1999

[14] PN-IEC 60364€-61

[1 5]
[16]
[1 7]
[1 8]

PN-EN 60529
PN-IEC 60038:1999
PN-84/E-0631 0

[1 9]

[20]

[2 1 ]

[22]

Uwagal

Wszelkie roboty ujQte w specyfikacji naleiy wykonae w oparciu o aktualnie obowiqzujqce normy
I przeptsy.
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