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INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
1. Podstawa opracowania
-

zlecenie Inwestora
projekty techniczne innych branż
obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia
oględziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt
instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej
w Janowszczyźnie.
Projekt zawiera następujące elementy:
- elektryczne tablice rozdzielcze
- wewnętrzne linie zasilające WLZ
- instalację oświetleniową
- instalację gniazd wtykowych
- instalację przeciwprzepięciową
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych

3. Przeznaczenie obiektu
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.

4. Zasilanie przebudowywanych i dobudowywanych pomieszczeń
Zasilanie przebudowywanych oraz dobudowywanych pomieszczeń odbywać się będzie
w ramach istniejącego przydziału mocy.
Zasilanie odbywać się będzie z modernizowanej rozdzielnicy TG.

5. Tablice rozdzielcze
Istniejącą tablicę rozdzielczą podlegającą modyfikacji należy doposażyć w zabezpieczenia
projektowanych obwodów. W tym celu wymagane jest powiększenie otworu i zamontowanie
wspornika do montażu aparatów na system szyn TH35 oraz nowych drzwiczek 5x24.
Rozdzielnice elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami zasilania.
Projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście
i zrozumiałym tekstem.
Zasilanie przedmiotowego budynku zrealizowane jest w układzie sieciowym TN-S. Wszystkie
projektowane WLZ-y i obwody są przewodami 3 i 5-cio żyłowymi.

6. Zasilanie rozdzielnicy kuchni
Na etapie prowadzenia robót budowlanych istniejącą linię zasilającą tablicę kuchni należy
zabezpieczyć. Po wykonaniu robot należy ułożyć nowy przewód zasilający 5x16mm2. Kabel
układać pod tynkiem w osłonie z rur RL. WLZ-y przechodzące przez pomieszczenia poza zakresem
opracowania układać w tynku na listwach kablowych.

7. Układanie przewodów
-

WLZ-y zasilające rozdzielnicę prowadzić pod tynkiem w osłonie z rur RL,
WLZ-y przechodzące przez pomieszczenia poza zakresem opracowania układać na tynku
w listwach kablowych
Przewody elektryczne zasilające pomieszczenia remontowane układać bezpośrednio w tynku
w wykutych bruzdach
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Przewody do zasilania pomieszczeń remontowanych, przechodzące przez pomieszczenia
poza zakresem opracowania, układać w listwach kablowych na ścianach pod sufitem
- Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od innych
instalacji odległość 10 cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20 cm dla równoległych
przewodów telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku bezpieczników, łączników,
przycisków, gniazdek wtykowych itp.
Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem –
przewody płaskie. W przypadku konieczności układania przewodów okrągłych w tynku należy
układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Na drogach ewakuacji montować przewody typu N2XH, poza drogami ewakuacji stosować
przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC
-

8. Osprzęt
Zastosować osprzęt podtynkowy oraz podtynkowy hermetyczny z tworzyw sztucznych.
Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od posadzki:
Zastosować osprzęt podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzęt instalować
z zachowaniem następujących odległości od posadzki:
- 1,3m dla łączników, przycisków,
- 1,6m dla gniazda wtykowych 1-faz. w łazienkach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz. w pomieszczeniach biurowych,
- 1,6m dla gniazd wtykowych 1-faz. w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci oraz na
korytarzach,
- 1,1m dla gniazd wtykowych 1-faz. w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych,
magazynowych, technicznych.
Wysokość montażu łączników i gniazd należy uzgodnić z Inwestorem. Typ osprzętu uzgodnić
Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd wtykowych i
łączników oświetlenia skorygować zgodnie z aranżacją wnętrz.

9. Oświetlenie
Typy opraw oświetleniowych wyszczególniono na załączonym rysunku E01.
Typy opraw oświetleniowych dobrano uwzględniając walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1, sposób montażu do sufitu i ścian. W zależności od miejsca montażu należy
przewidzieć oprawy o odpowiednim stopniu szczelności IP.
Załączanie opraw oświetlenia podstawowego odbywać się będzie za pomocą lokalnych
łączników oświetlenia .
Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umożliwiać podtrzymanie oświetlenia w stopniu pozwalającym
na ewakuacje z budynku. Moduł oświetlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywać
oświetlenie przez 1h.
W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe podświetlane
(praca opraw ”ciemna”). Oprawy zaopatrzyć w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji zgodnie
z operatem strażaka. Oprawy montować bezpośrednio do sufitów, ścian oraz na zawieszeniach.
Czas podtrzymania oświetlenia 1h.
Na wysokości dróg ewakuacyjnych w korytarze oraz w głównych przejściach pomieszczeń
natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić nie mniej niż 1 lx natomiast przy gaśnicach
i hydrantach – 5lx.

10. Obwody dedykowane „DATA”
Do zasilania komputerów przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urządzeń teleinformatycznych winny posiadać
napis DATA i klucz. Na jednym stanowisku komputerowym zamontować dwa pojedyncze gniazda
DATA montowane we wspólnych ramkach z gniazdami 1-faz.. Gniazda z oznaczeniem DATA
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montować na wysokości 0,3m od powierzchni podłogi. Rozmieszczenie gniazd DATA
przedstawiono na rzucie parteru.
Do zasilania w/w gniazd przewidziano przewody N2XH-J 3x2,5mm2 oraz YDYżo3x2,5mm2.
Przed wykonaniem instalacji elektrycznych należy skontaktować się z Inwestorem
i ustalić ewentualne zmiany rozmieszczenia gniazd DATA w zależności od aktualnych potrzeb
użytkowników.
Zasilanie gniazd DATA wykonać z rozdzielnic dedykowanych do zasilania komputerów

11. System przyzywowy dla niepełnosprawnych
W wc dla niepełnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Załączenie
instalacji przywoławczej w toalecie niepełnosprawnych będzie możliwe przyciskiem pociągowym
zamontowanym na ścianie. Przycisk pociągowy zamontować na wysokości 1m od powierzchni
posadzki, linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm od powierzchni
posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w pobliżu drzwi. Nad drzwiami
wejściowymi do wc zaprojektowano lampkę z buczkiem sygnalizującą wezwanie pomocy.
Poszczególne urządzenia systemu przyzywowego połączyć przewodem YTKSY1x4x0,8. Dokładny
sposób podłączenia systemu wg wytycznych producenta.

12. Podgrzewacze wody
W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty do zasilania podgrzewaczy
wody.
Przewody i zabezpieczenia nadprądowe dobrano do urządzeń o mocy
do 1,5kW oraz 2,0kW. W przypadku zastosowania podgrzewaczy wody o innej mocy
znamionowej należy ponownie dobrać przewody i zabezpieczenie w rozdzielnicy elektrycznej.
Projekt nie przewiduje doboru urządzeń, a jedynie okablowanie umożliwiające podłączenie
zasilania elektrycznego do urządzeń dobranych w projekcie branży sanitarnej.

13. Wentylatory łazienkowe
W projekcie branży sanitarnej w toaletach zgodnie z rzutem kondygnacji przewidziano
wentylatory łazienkowe.
W sanitariatach szkolnych wentylatory należy zasilić z obwodów oświetleniowych. Załączanie
wentylatorów łazienkowych odbywać się będzie lokalnie wraz z załączanym oświetleniem.
W sanitariatach przedszkolnych zastosowano wentylatory dwubiegowe. Należy je zasilić z
najbliższych obwodów oświetleniowych przewodami 4x1,5mm2. Załączanie wentylatorów
odbywać się będzie za pomocą łącznika zlokalizowanego w pobliżu wentylatora.

14. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych
Istniejące oprawy oświetleniowe, oraz osprzęt elektryczny w części remontowanej należy
zdemontować. Istniejące przewody elektryczne zasilające odbiory w części modernizowanej
należy odłączyć w istniejącej rozdzielnicy, a końcówki przewodów zabezpieczyć przed
przypadkowym podłączeniem lub dotknięciem. Istniejące urządzenia elektryczne należy
demontować w ten sposób, aby jak najmniej je uszkodzić. Zdemontowane elementy
zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Wszelkie prace demontażowe prowadzić za zgodą i w porozumieniu z Inwestorem. Podczas
wykonywania demontażu oraz prac remontowych należy zwrócić szczególna uwagę na
elementy i urządzenia instalacji elektrycznych, które nie podlegają ww. pracom.

15. Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze
Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. Jako
ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako
ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie
zasilania w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego realizowane
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przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowoprądowe w układzie TN-S oraz II
klasę izolacji. W budynku zastosowano układ sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN . Projektowane rozdzielnice elektryczne
winny być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N
należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi złącza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N
w niebieskim.
Do głównej szyny wyrównawczej GSU, za pomocą przewodów LgYżo1x6mm2, należy
podłączyć:
-przewody ochronne lub ochronno-neutralne
-rury instalacji sanitarnych
-metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.
-zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
-kanały wentylacyjne
-miejscowe szyny wyrównania potencjałów
-inne masy metalowe

16. Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa
Na dachu nad projektowanymi salami dydaktycznymi (1/4, 1/5) oraz nad łazienkami (1/2,
1/3) przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Jako zwody poziome nad tą częścią
budynku należy wykorzystać projektowane metalowe poszycie dachu (blacha grubości >0,5mm).
Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn ø 8mm połączyć z instalacją
odgromową czapki kominowe i wystające metalowe części dachu.
Na dachu nad projektowana komunikacją (1/6) oraz nad wiatrołapem (1/1) również
przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu zwody poziome wykonać drutem
stalowym ocynkowanym ø 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych.
Dodatkowo połączenia kominów, wywiewek oraz innych wystających elementów dachu
wykonać drutem stalowym ocynkowanym ø 8mm jako nie naprężone, mocowane na
wspornikach krótkich.
Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio kanałów metalowych oraz czerpni
dachowych połączonych z urządzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww. urządzeń należy
w bezpiecznej odległości wykonać maszty odgromowe pionowe o wysokości uzależnionej od
gabarytów urządzeń, które mają chronić przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.
Maszty połączyć ze zwodem poziomym za pomocą drutu ø 8mm.
Projektowaną instalację odgromową należy połączyć z istniejącą za pomocą połączeń
metalicznych.
Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku
zaprojektowano uziom fundamentowy sztuczny. Uziom fundamentowy wykonać za pomocą
bednarki czarnej Fe 25x4 prowadzonej w dolnej warstwie ław fundamentowych oraz bednarki
pomiedziowanej FeCu 25x4 prowadzonej w warstwie betonu podkładowego. Bednarkę
zamontować w dolnej części zbrojenia ławy fundamentowej i połączyć z prętami zbrojeniowymi.
Zachować ciągłość metaliczną uziomu dookoła budynku. Przewody uziemiające (bednarka
FeZn25x4) wyprowadzić wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku w miejscach wskazanych na
wysokość zależną od instalacji, która będzie podłączona do uziomu. Przewody uziemiające
instalacji odgromowej wyprowadzić na wysokość 1,5m od powierzchni ziemi, przewody
uziemiające instalacji połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku wyprowadzić na wysokość
1,5m od powierzchni posadzki.
Wszystkie przewody uziemiające powinny być zakończone złączami kontrolnymi, w celu
łatwego odłączenia podłączonych elementów podczas wykonywania pomiarów. Przewody
uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem
asfaltowym na wysokości do 30 cm nad ziemią i do głębokości 20 cm w ziemi. Połączenia
spawane należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną.
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Projektowany uziom fundamentowy przedmiotowego budynku należy połączyć z istniejącym
uziomem budynków już istniejących.
Zwody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany ø 8mm) prowadzić w rurze grubościennej
niepalnej (gr. ścianek 5mm) pod elewacją. Złącza kontrolne montować w podtynkowych
szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami na wysokości 1,5m od powierzchni ziemi.
Połączenie zwodu odprowadzającego z uziomem fundamentowym wykonać za pomocą
odcinka płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4mm i złącza kontrolnego. Przewody
uziemiające należy chronić przed korozją poprzez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem
asfaltowym na wysokości do 30cm nad ziemią i do głębokości 20cm w ziemi.
Jako ochronę od przepięć zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe SPD I+II
w rozdzielnicy głównej oraz ochronnik przeciwprzepięciowe SPD II w rozdzielnicach lokalnych.
Osprzęt odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i ścienne, zaciski krzyżowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiające, bednarka, itd. powinien spełniać wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a każdy producent winien
wystawić deklarację zgodności z Polską Normą. Dostawa osprzętu, który wymagań nie spełnia,
może być zakwestionowana na różnych etapach inwestycji.
UWAGA!
Instalacja odgromowa mieści się w liniach zabudowy.

17. Uwagi końcowe
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne.
- Osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem
spełniania przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany oraz
po akceptacji inwestora.
- Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub
świadectwo zgodności.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót wysokiej jakości, z najwyższą
starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna
i pozbawiona błędów w zakresie przedmiotowych robót) oraz zgłoszenia ewentualnych błędów
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty
winien wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jeśli
wykonawca uważa za konieczne zastosowanie dodatkowych materiałów, czy wykonania
dodatkowych robót celem prawidłowej realizacji inwestycji winien to zgłosić inwestorowi
i projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji
technicznej. Odstępstwa od dokumentacji technicznej w zakresie rozwiązań technicznych czy
zastosowanych materiałów są dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędu
projektanta, jeśli wada projektu była ewidentna i łatwa do wykrycia.
- Jeżeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiały lub urządzenia nie nadają się
do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za szkody, które wynikły z jego zastosowania.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE NN ZEWNĘTRZNE
18. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- obowiązujące przepisy, normy i katalogi,
- wizji lokalnej w terenie,
- aktualnego wyrysu geodezyjnego.

19. Zakres opracowania:
Dokumentacja zawiera projekt budowy:
- budowy instalacji elektrycznej nn oświetleniowej,
- budowy słupów oświetleniowych.
Przebieg trasy proj. w/w elementów przedstawiony jest na projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

20. Doziemna instalacja elektryczna nn oświetleniowa
Do zasilania w energię elektryczną projektowanych słupów oświetleniowych zaprojektowano
doziemną instalację elektryczną nn oświetleniową. Projektowaną instalacje zasilić ze rozdzielni w
budynku szkoły. Instalacje zaprojektowano kablem elektroenergetycznymi w izolacji
polwinitowej typu YKY 5x4mm2. Układając kabel w rowie zachować odległości zgodne z normą N
SEP-E-004. Kabel układać po trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu. Kabel
należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m + 0,1m
podsypki z piasku (rów głębokości 0,8m). Na ułożone kable nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m
warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a następnie przykryć taśmą w kolorze
niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać
linią falistą z zapasem 3-4% na kompensację przesunięć gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m. Umieścić na kablu opaski informacyjne
z trwałym i czytelnym napisem zawierającym następujące informacje: typ i przekrój kabla, nr
stacji transformatorowej, nr obwodu, rok ułożenia, nazwę właściciela.
Przejście kabla pod drogą utwardzoną wykonać bez naruszania konstrukcji nawierzchni
przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowań
linii kablowych z podziemną infrastrukturą techniczną oraz z drogami kable układać w rurach
osłonowych. Rury ochronne i przecisk należy na końcach uszczelnić.
Prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem wykonywać ręcznie.
Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla należy rozebrać, a następnie doprowadzić do
stanu pierwotnego z użyciem demontowanych wcześniej materiałów lub nowych. Po zakończeniu
robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego na warunkach właściciela terenu.
Do proj. oświetlenia terenu zaprojektowano słupy aluminiowe okrągłe anodowane na kolor
wskazany przez Inwestora o wysokości 6m. Słup zabezpieczony technologią anodowania gdzie
minimalna grubość powłoki anody 20 μm, minimalna grubość ścianki słupa 4 mm. Powłoka

8

anodowa jest integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres użytkowania słupa. Słup winien posiadać
deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia
dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa, bezpiecznik 6A i kluczyk imbusowy. Dodatkowo
każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rękawem materiałowym
usuwanym po zamontowaniu słupa co wpływa na minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania
inwestycji. W celu montażu słupów oświetleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrów zagęszczenia betonu.
Fundament o klasie wyższej bądź równoważnej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu
powinno być wykonane ze stali, a końce śrubowe powinny być cynkowane ogniowo i
zabezpieczone tulejką termokurczliwą, lub innymi zabezpieczeniami na czas składowania w celu
uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu końca śrubowego z podstawą aluminiowa słupa.
Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym ,oraz
wyposażona w otwory umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. Fundament winien
być doposażony w komplet nakrętek montażowych oraz tulejek poprawiających walory
estetyczne montowanego słupa.
Na słupach projektowane są oprawy oświetleniowe typu LED. Zaprojektowano oprawy LED 24W
5000K. Oprawa przeznaczona do montażu na słup z zakończeniem Fi 60. Konstrukcja oprawy z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodności cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 20 mikron. Oprawa wyposażona w diody CREE XT-E
lub równoważne tzn. nie gorsze od zaproponowanych, diody umieszczone na płytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z
tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. Moduł optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Moc całkowita oprawy max 31W strumień świetlny
oprawy min, 3250 lm. Temperatura barwy światła 5000K (barwa neutralna). Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien
być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66.
Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone
wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i montażu.
We wnękach słupów projektowane są złącza słupowe z wkładkami bezpiecznikowymi 01/6A.
Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2.

21.

Przyłącze napowietrzne nn do budynku stołówki

Istniejące przyłącze napowietrzne pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły i stołówki należy
zachować. Wymienić należy na wyższy stojak na istniejącym budynku szkoły oraz przedłużyć linki
w przyłączu.

22. Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę przeciwporażeniową dla projektowanych urządzeń stanowi szybkie samoczynne
wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C. Zaprojektowano uziom składający się z bednarki
FeZn 25x4mm oraz prętów pogrążanych. Uziemieniu podlegają projektowane słupy
oświetleniowe. Bezpośrednio po oddaniu urządzeń do eksploatacji /załączeniu napięcia/ należy
dokonać pomiarów ochronnych, sporządzając odpowiedni protokół. Wartość uziemienia nie
może przekroczyć 10Ω

23. Uwagi końcowe:
- Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie
beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracowników RE,
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- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z zasadami
i przepisami wyszczególnionymi poniżej,
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom V –
Instalacje elektryczne.
- Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac,
- Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczające do ich stosowania,
- Osprzęt zastosowany w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie
osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań
technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora,
- Istniejące przyłącze napowietrzne nn zasilające istniejący budynek
wymienić z
nieizolowanego na przyłącze izolowane co ujęto w kosztorysie i przedmiarze
- Opis stanowi integralną część projektu.
Wykonawca zobowiązany jest :
do wykonywania robót wysokiej jakości, z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją
techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowiązującymi normami i przepisami branżowymi. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona błędów w zakresie
przedmiotowych robót) oraz zgłoszenia ewentualnych błędów projektantowi w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie wątpliwości
wyjaśnić z projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jeśli wykonawca uważa za
konieczne zastosowanie dodatkowych materiałów, czy wykonania dodatkowych robót celem
prawidłowej realizacji inwestycji winien to zgłosić inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstępstwa od dokumentacji
technicznej w zakresie rozwiązań technicznych czy zastosowanych materiałów są dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędu projektanta, jeśli wada projektu była
ewidentna i łatwa do wykrycia.
Jeżeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiały lub urządzenia nie nadają się
do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić
prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za szkody, które wynikły z jego zastosowania.
Niniejszy projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowiązek sprawdzenia tegoż projektu przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalając
jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. Zauważone odstępstwa od norm i błędy
projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone inwestorowi. Zaniechanie zgłoszenia stanowi o
niezachowaniu należytej staranności przez wykonawcę.

-
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Spis rysunków
Rys. E01
Rys. E02
Rys. E03
Rys. E04
Rys. EZ1

Rzut parteru – instalacje elektryczne
Rzut dachu – instalacja odgromowa
Schemat zasilania – rozdzielnica TG
Schemat ideowy systemu przyzywowego
Projekt zagospodarowania terenu
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1. Podstawa opracowania projektu
Materiały oraz dane, na podstawie, których został sporządzony poniższy projekt:
• zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
• podkłady budowlane obiektów,
• konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branż.
2. Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskoprądowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji CCTV, instalacji AV) dot.
przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Janowszczyźnie wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi
powiatowej na działce o nr ew. geodez. Gr. 79/2 obręb 0015, Gmina Sokółka.
Na opracowanie składają się:
• dobór elementów osprzętu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
• dobór elementów osprzętu aktywnego instalacji okablowania strukturalnego,
• dobór oprzewodowania i lokalizacji elementów systemu okablowania strukturalnego,
• dobór elementów osprzętu pasywnego instalacji systemu CCTV,
• dobór elementów osprzętu aktywnego instalacji systemu CCTV,
• dobór oprzewodowania i lokalizacji elementów systemu instalacji CCTV,
• schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego, CCTV,
• dobór oprzewodowania i lokalizacji elementów systemu AV,
3. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego
3.1. Założenia instalacji
Instalacją okablowania strukturalnego zostanie objęta rozbudowywana i modernizowana
część budynku szkoły podstawowej w Janowszczyźnie. Zostanie ona wykonana w
standardzie kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu
zostanie zlokalizowanych łącznie: 6 punktów przyłączeniowych 2xRJ45 UTP kategorii 6
dedykowanych do instalacji komputerowej i telefonicznej.
Projektowany punkt dystrybucyjny PPD zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu
gabinetu dyrektora.
3.2. Projektowany punkt dystrybucyjny PPD
Projektowany punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego będzie stanowić
szafa dystrybucyjna wisząca dzielona 19”/15U 600x600 (współdzielona z urządzeniami
systemu CCTV) zainstalowana w pomieszczeniu gabinetu dyrektora. Punkt dystrybucyjny
PPD (część dotycząca instalacji okablowania strukturalnego) stanowić będzie następujący
osprzęt pasywny:
• panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),
• listwa zasilająca, 5 – portowa z wył. zasilania i filtrem przeciwzakłóceniowym 19”/1U
(1 szt.),
• panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6, UTP (1 szt.),
• panel porządkujący 19”/1U (1 szt.).

Szafę PD należy wyposażyć także w następujący osprzęt aktywny:
• switch zarządzalny warstwy L2 Stackable 24xRJ45 ,24xPoE GE Base-TX (1 szt.),
Wszystkie elementy w PPD należy rozmieścić wg schematu ideowego dołączonego do
niniejszej dokumentacji.
Dodatkowo punkt dystrybucyjny PPD należy wyposażyć w UPS o mocy 2000VA.
Integralnym wyposażeniem szafy PPD będą przewody krosowe RJ-45 – RJ-45 kategorii
6 UTP o długości 1m (14 szt.). W celu podłączenia zestawów komputerowych do punktów
przyłączeniowych należy dostarczyć kable RJ-45 – RJ-45 kategorii 6 UTP o długości 3m (7
szt.).
Z punktu PPD należy wyprowadzić oprzewodowanie do punktów przyłączeniowych
2xRJ45 UTP.
Punkt dystrybucyjny PPD należy połączyć z istniejącym punktem dystrybucyjnym IPD
znajdującym się w pomieszczeniu pracowni komputerowej za pomocą przewodu
skrętkowego UTP kat.6 .
3.3. Oprzewodowanie i punkty przyłączeniowe
Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami:
• przewód U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 – połączenia punktów przyłączeniowych z
panelami w szafie głównego punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome),
Przewody należy układać w:
• rurach giętkich wzmocnionych RKGL32
Projekt przewiduje wykonanie podwójnych punktów przyłączeniowych wspólnych dla
instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przyłączeniowy podwójny stanowić będą:
• moduł RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
• adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
• ramka 1-krotna (1 szt.),
• puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przyłączeniowe należy instalować w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji.
3.4. Ogólne zalecenia instalacyjne dotyczące okablowania strukturalnego
• okablowanie strukturalne powinno być wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,
• Normy europejskie dotyczące okablowania strukturalnego - wymagań ogólnych
i specyficznych dla danego środowiska:
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna.
Badanie zainstalowanego okablowania

Instalacja okablowania -

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających
• użyte materiały instalacyjne powinny spełniać aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadać certyfikację producenta,
• certyfikaty użytych materiałów powinny być przedstawione w wersji papierowej jak
też wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,
•

końce wszystkich przewodów i kabli należy opisać w sposób trwały,

•

przestrzegać instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami,

• przestrzegać kolejności procedur programowania
zawartego w instrukcji programowania urządzeń,
•

zainstalowanego

systemu

przeszkolić personel upoważniony do obsługi zainstalowanego systemu,

• sporządzić protokół na okoliczność przekazania zainstalowanego systemu do
użytkowania,
• Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji powyższego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Należy ich przebieg dostosować do faktycznych
możliwości i zagwarantować jak najmniejszą kolizyjność z innymi trasami,
• Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej
zawierającej trasy okablowania, rozmieszczenie urządzeń oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiałów odpowiedniej jednostce administracyjnej
wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na płycie CD,
• Całość robót należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP,
• Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczyć zlecenia
dotyczące konserwacji systemu.
4. Opis techniczny instalacji systemu CCTV IP
4.1. Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP
System monitoringu wizyjnego należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją wybrane
miejsca, spełniając założenia projektowe:
•

wejścia do budynku, elewacje itp.,

•

główne ciągi komunikacyjne.

W projektowanym systemie telewizji użytkowej będzie się znajdować łącznie 5 punktów
kamerowych zewnętrznych oraz 2 punkty kamerowe wewnętrzne. Rozmieszczenie
punktów kamerowych przedstawione zostało na rzutach kondygnacji.
W pomieszczeniu gabinetu dyrektora zaprojektowano punkt dystrybucyjny systemu
monitoringu wizyjnego CCTV (współdzielony z urządzeniami pasywnymi i aktywnymi
instalacji okablowania strukturalnego).

Projektowany punkt dystrybucyjny CCTV stanowić będzie następujący osprzęt pasywny i
aktywny:
• moduł 4 kanałowego zabezpieczenia przepięciowego PTF-4-EXT/PoE
• projektowany rejestrator hybrydowy 16 kanałowy,
• Obudowa do szafy RACK na 4 kanałowe moduły przepięciowe PTU/PTF RACK
(1szt.),
Niniejsze opracowanie przewiduje w pomieszczeniu dyrektora lokalizację monitora
do podglądu nagrań zapisywanych na projektowanym rejestratorze i stacji roboczej.
Istniejące kamery analogowe należy podłączyć do projektowanego rejestratora
hybrydowego.
4.2. Oprzewodowanie i punkty przyłączeniowe
Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami:
• Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 – połączenia punktów przyłączeniowych z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego CCTV (okablowanie poziome),
Przewody należy układać w:
• rurach giętkich wzmocnionych RKGL32
Punkty przyłączeniowe należy instalować w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji.
Kamery zewnętrzne należy umieścić w obudowach hermetycznych w zestawie z
uchwytami montażowymi.
Dodatkowo projekt przewiduje montaż w pobliżu projektowanych punktów kamerowych
zabezpieczeń przepięciowych do skrętki UTP np. typu PTF-1-PRO/PoE. W/w
zabezpieczenia należy instalować w hermetycznych puszkach natynkowych.
Kable należy wyprowadzić ze ściany budynku poprzez uchwyt kamery bezpośrednio do
jej wnętrza.
4.3. Ogólne zalecenia instalacji systemu CCTV
•

Końce wszystkich przewodów i kabli należy opisać w sposób trwały,

•

Przestrzegać instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniami,

• Sporządzić protokół na okoliczność przekazania zainstalowanego systemu do
użytkowania,
• Wykonawstwo części projektu w zakresie telewizji użytkowej należy zlecić
wyspecjalizowanemu zakładowi, który posiada odpowiednio wyszkolonych pracowników.
Wykonawca powinien posiadać autoryzację producentów zastosowanych urządzeń,
• Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji powyższego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Należy ich przebieg dostosować do faktycznych
możliwości i zagwarantować jak najmniejszą kolizyjność z innymi trasami,
• Całość robót należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP,
• Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczyć zlecenia dotyczące
konserwacji systemu,

• Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlegać konserwacji. Konserwacja
powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w kwartale, zaleca się konserwowanie systemu
raz w miesiącu.
5. Opis techniczny instalacji systemu AV
5.1 Oprzewodowanie punkty przyłączeniowe
Instalację należy wykonać następującymi kablami i przewodami:
• przewód HDMI np. typu HF100 AWG23 Supra – połączenie punktów przyłączeniowych
dedykowanych do podłączenia telewizora multimedialnego.
• przewód video VGA – połączenie punktów przyłączeniowych dedykowanych do
podłączenia telewizora multimedialnego,
• przewód audio 2x0,22mm2 – połączenie punktów przyłączeniowych dedykowanych do
podłączenia telewizora multimedialnego,
Przewody należy układać w:
• listwach kablowych o wymiarach 40x25.1,
Projekt przewiduje wykonanie 2 zestawów punktów przyłączeniowych audio-video do
współpracy z projektorami w przedmiotowym budynku (liczba , typy gniazd oraz ich
lokalizacja zostały wskazane na rzucie kondygnacji przedmiotowego budynku.
Punkt przyłączeniowy pojedynczy (HDMI) stanowić będą:
• gniazdo HDMI, 2M (nr ref. 0787 68),
• puszka natynkowa (1 szt.).
Punkt przyłączeniowy pojedynczy (VGA+RCA) stanowić będą:
• gniazdo VGA D-sub, HD15, 2M + RCA,
• puszka natynkowa/podtynkowa (1 szt.).
Punkty przyłączeniowe należy instalować w miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji.

6. Uwagi końcowe
Niniejszy projekt został opracowany przy wykorzystaniu urządzeń, konkretnych firm
wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentów miało na celu zapewnienie
wysokiego standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentów.
Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urządzeń innych konkurencyjnych
firm jednakże o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. W
celu rzetelnego porównania proponowanego systemu firma wykonawcza jest zobowiązania
do przedłożenia wszystkich kart materiałowych proponowanych rozwiązań do
zaakceptowania projektantowi i inwestorowi co pozwoli rzetelnie ocenić spełnienie przez
system wszystkich parametrów funkcjonalnych i technicznych proponowanego rozwiązania.

7. Rysunki i schematy
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I.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

1. Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych jest
opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót
teletechnicznych, obejmującym w szczególności:
•
•
•
•

wymagania w zakresie właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania,
wymagania dotyczące oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót,
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji
przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej),
• wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw
opis zasad przedmiarowania.
Ponieważ projekt instalacji słaboprądowych nie precyzuje jakim kryteriom mają
odpowiadać poszczególne roboty, zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach
publicznych) określa swoje wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne
dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki poprawnego wykonania
robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego
projektu, precyzujące szczególne wymagania.
2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót związanych z projektem instalacji
niskoprądowych: okablowania strukturalnego LAN, systemu monitoringu wizyjnego CCTV,
instalacji AV dot. przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Janowszczyźnie wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi
powiatowej na działce o nr. ew. geodez. GR. 79/2 obręb 0015, Gmina Sokółka.
2.1. Definicje i pojęcia
• aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
• bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów bądź rur ochronnych;
• certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi;
• instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem
budowlanym;
• sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i
przyłącza;
• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną;
• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
• dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,
Wykonawcą i Projektantem;
Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera;
odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje
teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;
polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej;
rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji
teletechnicznej;
kanał instalacyjny – odkrywany kanał montowany na tynk, chroniący przed oddziaływaniem
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczone są przewody instalacji
teletechnicznych;
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń
elektrycznych.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.
3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
dziennik budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu:
• projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych,
• przedmiar robót (nakłady rzeczowe) instalacji elektrycznych.
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych.
3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
• dokumentacja projektowa
• przedmiar robót (nakłady rzeczowe)
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robót instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami
inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na
niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
poprawione na koszt wykonawcy.
3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed
przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych.
3.5. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji teletechnicznych wykonawca winien
zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca, inwestor)
winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym
protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy
koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno budowlanych.
3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszelkich
urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i
urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez
Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w
całości i wszystkie ich elementy w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru.
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu
4.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów,
odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie
materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót teletechnicznych winien
podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.
4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie
przyjęciem i nie opłaceniem.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych oraz
wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących teletechniczne roboty instalacyjne - montażowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania
materiałów teletechnicznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable, przewody, osprzęt
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i
oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków
w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli
będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru).
4.5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń
we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera. Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
elektrycznych i wykończeniowych, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
4.6. Transport
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający
ich uszkodzenie.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na
właściwości wykonywanych robót.

4.7. Przyrządy do badań i pomiarów
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz
instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być
zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości.

5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji
5.1. Wymagania ogólne dotyczące budowy systemów zabezpieczeń
Systemy elektronicznych zabezpieczeń powinny zapewnić ochronę wybranych obszarów
przedmiotowego obiektu budowlanego. W ramach projektu należy wykonać:
• system CCTV.
Dokładne rozmieszczenie sprzętu i zadania stawiane systemom zostały zawarte w
projekcie.
Do wykonania systemów należy używać materiałów, elementów zgodnych z
parametrami (tj. równoważnymi lub lepszymi) osprzętu podanego w towarzyszącej
dokumentacji projektowej. W przypadku zmian typów urządzeń Wykonawca powinien wykazać
równoważność proponowanych urządzeń za pomocą kart katalogowych sprzętu.
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej
wymienionych dokumentów:
• atest,
• certyfikat,
• aprobatę techniczną ITB.
5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne
Trasowanie
Trasowanie polega na wykonaniu następujących czynności:
• wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku,
• wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych,
• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna
dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach
poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy itp.
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia między
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny,
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Jako osłony przed uszkodzeniem
mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.
5.3. Roboty instalacyjno-montażowe - wymagania ogólne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji słaboprądowych w budynku
powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich
wzajemnego usytuowania.
Główne ciągi instalacji układać w rurach elektroinstalacyjnych PCV zgodnie z
dokumentacją projektową. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji
teletechnicznych zalicza się instalacje elektryczne, instalacje ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji,
wentylacji, kanalizacji, piorunochronną, telekomunikacyjną itd.

Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne
zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy,
modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne
wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w
budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak
zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania
zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i
urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą
stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny
być tak prowadzone, aby czynności wykonywane przy ich konserwacji bądź wymianie nie
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób
wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy
instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych.
Przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych, sztywnych pod tynkiem i w posadzce.
5.4. Montaż kabli, przewodów.
Rury elektroinstalacyjne układane podtynkowo
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• wytrasowanie miejsc pod montaż rur,
• wykonanie bruzd w ścianach,
• przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących - śrub z kołkami rozporowymi
• ułożenie i zamocowanie rur w bruzdach,
• połączenie rur przy użyciu złączek,
• zaprawienie bruzd zaprawą tynkarską.
Wymagania dodatkowe dotyczące robót:
• stosować wyłącznie standardowe uchwyty pod rury PCV,
• rury PCV układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 0,5 m,
• ciągi pionowe rur mocować do podłoża w odległościach nie większych niż 0,5 m,
Układanie przewodów i kabli
Wymagania ogólne dotyczące robót:
• wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liście adresowej,
• każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą
osłonową lub odpowiednio obudowane,
• trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku
muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych.
Przewody układane w kanałach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• rozwinięcie przewodu,
• sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,
• odmierzenie,
• cięcie,
• otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych,
• otwieranie i zamykanie kanałów i listew elektroinstalacyjnych,
• wciągnięcie przewodów.
5.5. Montaż urządzeń peryferyjnych systemów.
Załączone w projekcie schematy blokowe są wystarczającym dopełnieniem niniejszej
specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej.

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:
• wyznaczenie miejsca montażu elementów systemu CCTV itp. na podstawie dokumentacji
projektowej
• wykonanie ślepych otworów pod kołki instalacyjne,
• przykręcenie obudów czujek, klawiatur do podłoża za pomocą kołków rozporowych,
• wprowadzenie do obudowy osprzętu przewodów,
• wykonanie połączeń przewodów na zaciskach urządzenia,
• zarobienie odpowiednich końcówek na przewodach sygnałowych
• ustawienie urządzeń obserwacyjnych zgodnie z ich instrukcją montażu oraz wymaganiami
projektu,
• zamknięcie obudów.
5.6. Montaż szaf punktów dystrybucyjnych.
Załączone w dokumentacji projektowej rysunki z rozmieszczeniem szafy oraz opisy
sposobu montażu elementów są dopełnieniem niniejszej specyfikacji. Przy pracach
montażowych należy zwrócić uwagę na:
• przy montażu szafy zapewnić dogodny dostęp do zainstalowanych tam urządzeń,
• urządzenia w projektowanych szafach
• instalować zapewniając dogodny przepływ powietrza chłodzącego urządzenia,
• wszelkie połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami opisać w sposób jednoznacznie
identyfikujący ich przeznaczenie,
• ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń obsługi projektowanych systemów pozwalające na
wygodną pracę z systemem.
5.7. Uruchomienie i testowanie systemów
Uruchomienie i testowanie systemu powinno być powierzone wyspecjalizowanemu
wykonawcy. Przy konfiguracji i ustalaniu szczegółowego przeznaczania systemu należy
konsultować się bezpośrednim użytkownikiem systemu, którego należy po zakończeniu prac
instalacyjnych przeszkolić z zakresu obsługi systemu.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych należy przedłożyć komisji protokoły z
badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i
próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają
wymagania obowiązujących norm i przepisów. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do
oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz
protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim
sprawdzenie:
• zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,
• prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
• poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od
innych instalacji i urządzeń,
• poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
• prawidłowości zamontowania osprzętu,
• dostosowania do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich
zainstalowania,
• prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp.,
• prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków
środowiskowych w jakich pracują,
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
6.2. Oględziny instalacji słaboprądowych
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy:
• zainstalowane urządzenia i aparaty spełniają wymagania techniczne zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z
wymaganiami norm),
• zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
• nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie parametrów technicznych i
użytkowych.
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także
wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych
sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin.

Połączenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia
spowodowane przez podłączone przewody.
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach:
• PN/EN 50173
- okablowanie strukturalne - norma europejska,
• PN-82/E-06290 - zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przew. o przekr. do 16mm2.
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w
instalacji teletechnicznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i
pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik
badań, jest niedopuszczalne.

7. Dokumentacja powykonawcza
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót,
deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem
podpisanym przez uprawnionego kierownika robót,
karty gwarancyjne, DTR-ki,
oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru,
oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać:
opis techniczny wykonanych robót,
rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,
schematy blokowe wzajemnych połączeń urządzeń,
zestawienie użytych materiałów.

8. Przepisy związane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z
późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93
z 2004 r.. poz. 888
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133)
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod lP)
PN-EN 50130-4 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów:
Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów CCTV.
PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania
PN-E-05125:1976.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja.
Podkłady budowlane.

II.

UWAGI KOŃCOWE
Niniejszy projekt został opracowany przy wykorzystaniu urządzeń, konkretnych firm

wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentów miało na celu zapewnienie wysokiego
standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentów.
Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urządzeń innych konkurencyjnych
firm jednakże o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie.
Każda zmiana musi zostać zaakceptowana przez projektanta oraz inwestora.

