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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Podstawą niniejszego opracowania w części formalnej jest umowa zawarta z 

Inwestorem, a w części merytorycznej podkłady branży architektonicznej, 

uzgodnienia międzybranżowe oraz obowiązujące normy i przepisy: 

PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe”, 

PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  

przetężeniowym”, 

PN -12464-1:2012 (E) – „Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy - 

miejsca pracy we wnętrzach”, 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji 

elektrycznych dla budowy biura obsługi klienta cmentarza przy ul. Goetla, 40-749 

Katowice, działka nr 868/1, obręb 0019 Górne Lasy Pszczyńskie, Jednostka 

ewidencyjna: 246901_1, m. Katowice. 

 

Zakresem opracowanie obejmuje następujące instalacje:  

 

 Instalację zasilania głównego, 

 Instalację głównych tras kablowych, 

 Instalację oświetlenia zewnętrznego budynku, 

 Instalację oświetlenia wewnętrznego w tym awaryjnego i ewakuacyjnego, 

 Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
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 Instalację zasilania urządzeń HVAC, 

 Instalację wyłączenia pożarowego, 

 Instalację odgromową i uziemiającą, 

 Rozdzielnicę główną budynku, 

 Skrzynkę wyłączenia pożarowego, 

 Opis stosowanych rozwiązań i sposobu wykonania instalacji, 

 Dobór kabli i zabezpieczeń, 

 Zestawienie materiałów. 

 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

 
2.1 Zasilanie główne budynku 

 

Budynek zasilany będzie z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. Należy 

wykonać nową linię kablową ze złącza do projektowanego budynku. Linię 

wykonać kablem typu YKYżo 4x4 prowadzonym w ziemi. Lokalizację złącza i plan 

trasy linii kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu w części branży 

Architektonicznej. Kabel zasilający prowadzić w ziemi na głębokości 0,7m na 

10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabel nadsypać 10cm warstwą piasku, na 

całej długości trasy ułożyć niebieską folię oznaczeniową, a następnie przysypać 

gruntem rodzimym. Przy przejściach linii kablowej pod murem lub terenem 

utwardzanym stosować dodatkową ochronę z rury osłonowej typu DVK ø50mm. 

Obecna moc przyłączeniowa wynosi 6,9 kW. Projektowana linia kablowa 

uwzględnia zwiększenie mocy zapotrzebowanej obiektu maksymalnie do 15 kW. 

Plan prowadzenia linii zasilającej przy budynku pokazano na rysunku E-01. Kabel 

zasilający należy wprowadzić do projektowanej skrzynki wyłączenia pożarowego.  

 

 
2.2  Instalacja wyłączenia pożarowego 

 

Przy wejściu głównym do budynku zabudować należy przycisk wyłączenia 

pożarowego. Zastosować przycisk dedykowany w czerwonej obudowie z szybką 

do stłuczenia. Przycisk należy wyposażyć w pary styków 1xNO + 1xNC. Sygnał z 
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przycisku wyłączenia pożarowego doprowadzić do skrzynki wyłączenia 

pożarowego, w której na zasilaniu głównym zainstalowany zostanie rozłącznik 

wyposażony w wyzwalacz wzrostowy realizujący funkcję wyłączenia pożarowego. 

Skrzynkę wykonać na bazie obudowy termoutwardzalnej, przystosowanej do 

zastosowań zewnętrznych, wyposażonej w drzwiczki z zamkiem w systemie 

master-key. Skrzynkę zainstalować jako p/t na wysokości gruntu. Schemat 

strukturalny skrzynki wraz z widokiem zabudowy aparatów pokazano na rysunku 

E-05. Lokalizację przycisku oraz plan prowadzenia kabla instalacji wyłączenia 

pożarowego pokazano na rysunku E-01. Instalację wykonać kablem typu HDGS 

2x1,5. Kabel prowadzić na uchwytach kablowych PH90. Uchwyty stosować nie 

rzadziej niż co 30cm.   

 
 

2.3 Rozdzielnica główna budynku 
 

Z projektowanej skrzynki wyłączenia pożarowego zasilana będzie rozdzielnica 

główna budynku. Rozdzielnicę zamontować w pomieszczeniu technicznym w 

miejscu wskazanym na rysunku E-01 na wysokości 140cm nad poziomem 

posadzki (dolna krawędź). Rozdzielnicę główną wykonać na bazie szafki p/t 

przystosowanej do zabudowy aparatury modułowej montowanej na szynach 

montażowych TS-35. Z rozdzielnicy głównej zasilane będą wszystkie odbiorniki 

elektryczne w projektowanym budynku i jego zewnętrznej części (oświetlenie 

zewnętrzne). Schemat rozdzielnicy głównej pokazano na rysunku E-06. Widok 

zabudowy aparatów w skrzynce pokazano na rysunku E-07.  

 
 
 

2.4 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
 

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 

kabelkowymi typu YDYżo 3x2,5 prowadzonymi p/t oraz w posadzce. Odcinki 

obwodów prowadzonych w posadzce zabezpieczyć dodatkowo karbowanymi 

rurkami osłonowymi ø28mm. O ile na planach nie zaznaczono inaczej gniazda 

instalować na wysokości 30cm nad posadzką (dolna krawędź). Stosować 

gniazdka w konfiguracjach pojedynczych, podwójnych z ramkami oraz 

pojedynczych z klapką o stopniu ochrony IP44 w łazience dla niepełnosprawnych. 
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Pod biurkiem zastosować gniazdka wtykowe montowane w posadzce. Plan 

instalacji gniazd wtykowych pokazano na rysunku E-03. Obwody gniazd 

zabezpieczyć w rozdzielnicach zasilających zabezpieczeniami nadmiarowo-

prądowymi współpracującymi z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym o 

charakterystyce AC i znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30mA – 

zgodnie ze schematem strukturalnym. 

 

 
2.5 Instalacja oświetlenia podstawowego w budynku 

 

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać na bazie opraw ze źródłami 

światła typu LED przystosowanymi do zabudowy do sufitów podwieszanych. Plan 

instalacji oświetlenia pokazano na rysunku E-02. Instalację wykonać przewodami 

kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 prowadzonymi po głównych trasach kablowych, 

na suficie podwieszanym (do poszczególnych opraw) oraz p/t (do łączników 

oświetleniowych). Stosować łączniki oświetleniowe w konfiguracjach 

pojedynczych i podwójnych – zgodnie z planem instalacji. Łączniki i przyciski 

instalować na wysokości 1,2m nad poziomem posadzki (dolna krawędź). 

Obwody oświetleniowe zabezpieczyć w rozdzielnicy głównej zgodnie ze 

schematem strukturalnym – rysunek E-06. 

 

 
2.6 Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 

Oświetlenie zewnętrzne wykonać na bazie opraw kinkietowych (oprawy na murze 

oraz na elewacji budynku), opraw typu plafon (oprawy nastropowe przy 

wejściach) oraz opraw ziemnych – oświetlających fasadę z logiem. Lokalizację 

opraw zewnętrznych pokazano na rysunku E-02. Stosować oprawy 

przystosowane do pracy w niskich temperaturach, ze źródłami światła typu LED i 

stopniem ochrony nie mniejszym niż IP54. Oprawy ziemne muszą posiadać 

stopień ochrony IP nie mniejszy niż 65. Instalację wykonać przewodami 

kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 prowadzonymi po głównych trasach kablowych, 

p/t oraz w ziemi (do opraw ziemnych). Na odcinku w ziemi – przewody chronić 

rurkami osłonowymi karbowanymi ø28mm. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć 

w rozdzielnicy głównej zgodnie ze schematem strukturalnym – rysunek E-06. 
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2.7 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać na bazie opraw ze źródłami światła 

typu LED przystosowanymi do zabudowy do sufitów podwieszanych 

wyposażonych w lokalne źródła energii (akumulatory) zapewniające normalną 

pracę opraw przez czas 1h po zaniku podstawowego źródła zasilania. 

Zastosowane zostaną oprawy posiadające świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. Projektowane 

oświetlenie awaryjne spełnia wymagania norm europejskich PN- EN 1838. 

„Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” oraz  PN-EN 50172:2005. 

„Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Zgodnie z normą PN-EN-

60598-2-22. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone zostaną w 

odpowiednie piktogramy. Oświetlenie ewakuacyjne należy wyposażyć w moduły 

zapewniające ich ciągłą pracę. Lokalizację opraw awaryjnych i ewakuacyjnych 

pokazano na rysunku E-02. Instalację wykonać przewodami kabelkowymi typu 

YDYżo 3x1,5 prowadzonymi po głównych trasach kablowych oraz na sufitach 

podwieszanych. Obwód oświetlenia awaryjnego zabezpieczyć w rozdzielnicy 

głównej zgodnie ze schematem strukturalnym – rysunek E-06.   

 

 
2.8 Podświetlenie loga na ścianie zewnętrznej  
 

Przewidziane jest zasilanie świetlnego loga zlokalizowanego na ścianie 

zewnętrznej projektowanego budynku. Obwód zasilający wykonać przewodami 

kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 prowadzonymi po głównych trasach kablowych, 

oraz p/t (do wypustów w ścianie zewnętrznej). Należy pozostawić ok. 2m wolnego 

przewodu w przestrzeni nadsufitowej przy ścianie zewnętrznej w celu instalacji 

zasilacza dla świetlnego loga. Logo wraz z zasilaczem nie stanowią przedmiotu 

niniejszego opracowania. Obwód zasilający logo wyprowadzić w ścianie 

zewnętrznej w dwóch punktach na wskazanych na rysunku E-02 wysokościach. 

Przy wypustach pozostawić ok. 2m wolnych przewodów na potrzeby 

podłączeniowe. Obwód zabezpieczyć w rozdzielnicy głównej zgodnie ze 

schematem strukturalnym – rysunek E-06.   
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2.9 Instalacja zasilania urządzeń HVAC  
 

Wskazane przez branżę instalacyjną urządzenia HVAC (piec C.O. oraz 

wentylatory) należy zasilić i zabezpieczyć w rozdzielnicy głównej zgodnie ze 

schematem strukturalnym. Zabezpieczenia i kable dobrano na podstawie 

przekazanych założeń dot. mocy zapotrzebowanych. Instalacje wykonać 

przewodami kabelkowymi typu YDYżo 3x1,5 prowadzonymi po głównych trasach 

kablowych oraz na suficie podwieszanym.  

  

 
2.10 Gospodarka kablowa  

 

Główne trasy kablowe wykonać na bazie korytek kablowych o szerokości 50mm z 

blachy perforowanej o wysokości ścianek 50mm. Korytka mocować w przestrzeni 

nad sufitami podwieszanymi na zwiesiach stropowych dedykowanych dla 

zastosowanego systemu korytek. Mocowania stosować nie rzadziej niż co 1,5m. 

Stosować zwiesia podwójne (podtrzymujące korytko z obydwu stron). Plan 

głównych tras kablowych pokazano na rysunku E-01. Poza głównymi trasami 

kablowymi instalacje prowadzić p/t (do łączników oświetlenia, pieca C.O), na 

sufitach podwieszanych (do poszczególnych opraw oświetleniowych i 

wentylatorów) oraz w posadzkach (do gniazd wtykowych montowanych w 

podłodze). Przewody prowadzone w posadzkach dodatkowo chronić rurkami 

karbowanymi ø28mm. Szczegóły prowadzenia poszczególnych obwodów 

Wykonawca ustala na montażu. Przepusty przez ściany pożarowe należy 

zabezpieczyć pianką ognioodporną Hilti.  

 

 
2.11 Instalacja odgromowa i uziemiająca  

 

Plan instalacji odgromowej pokazano na rysunku E-04. Wokół budynku należy 

ułożyć uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 40x3mm. Otok 

zakopać na głębokości nie mniejszej niż 0,8m w odległości 1m od ścian 

zewnętrznych budynku. Na dachu należy wykonać zwody poziome niskie i ułożyć 

wokół powierzchni dachowej zgodnie z planem instalacji. Zwody poziome wykonać 

z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm i układać na dedykowanych, 
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profilowanych wspornikach plastykowych. Wsporniki stosować nie rzadziej niż co 

1m. Łączeń odcinków instalacji odgromowej dokonywać za pomocą złącz 

krzyżowych, śrubowych ze śrubami M8. Instalację na dachu połączyć z uziomem 

otokowym za pomocą złącz kontrolnych śrubowych typu drut-bednarka. Złącza 

instalować przy ścianach zewnętrznych na wysokości 1,2m nad poziomem gruntu. 

Połączenia części dachowej z uziomem wykonać za pomocą odprowadzeń 

pionowych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Zwody 

pionowe biegnące z dachu do złącz kontrolnych układać w rurkach osłonowych 

dedykowanych dla instalacji odgromowych, sztywnych. Rurki prowadzić w pionach 

pod warstwą ocieplającą budynków. Złącza kontrolne umieścić we wnękowych 

obudowach mocowanych w warstwie ocieplającej budynku na wysokości 1,2m. Od 

uziomu otokowego do złącz kontrolnych na ścianach poprowadzić bednarkę tego 

samego typu z jakiej wykonany jest uziom. Połączenia fragmentów bednarki od 

odprowadzeń z uziomem wykonać jako spawane. Połączenia spawane należy 

zabezpieczyć przed korozją poprzez smołowanie na gorąco bezpośrednio po 

spawaniu. Wystające ponad poziom gruntu fragmenty bednarek należy 

pomalować w żółto-zielone pasy zgodnie z obowiązującą praktyką inżynierską. Po 

wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary wartości rezystancji uziemienia 

i sprawdzić ciągłość metaliczną. Wartość rezystancji uziemienia nie może 

przekraczać 10Ω. 

 

 

2.12 System sieci 
 

Projektowana instalacja będzie pracować na napięciu sieciowym 400V/230V AC 

w systemie sieci TN-C-S. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w 

skrzynce wyłączenia pożarowego. Potencjał ochronny ze skrzynki wyłączenia 

pożarowego połączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie. Jakiekolwiek 

łączenie potencjałów N i PE na przestrzeni projektowanej instalacji poza punktem 

rozdziału w skrzynce wyłączenia pożarowego jest zabronione!  
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2.13 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako ochronę przeciw porażeniową zastosować należy osłony i elementy izolacji 

stanowiące ochronę podstawową oraz szybkie wyłączanie instalacji spod 

napięcia realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych 

współpracujących z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o znamionowym prądzie 

zadziałania 30mA oraz połączenia wyrównawcze, które eliminują możliwość 

powstania napięć dotykowych między różnymi częściami przewodzącymi. Po 

wykonaniu instalacji należy sprawdzić działanie ochrony przeciwporażeniowej w 

punkcie zainstalowania rozdzielnicy głównej oraz punktów gniazd wtykowych.  

 

 
2.14 Informacja BIOZ 

 
Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność 

stworzenia przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace 

wykonywać należy w instalacji beznapięciowej oraz w strefach 

beznapięciowych. W przypadku opracowania innego planu przez kierownika 

budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do  

porażenia prądem elektrycznym, wówczas należy opracować plan BIOZ. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w  w/w rozporządzeniu. 

W czasie prowadzenia prac należy stosować się do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: 

- Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i 

zobowiązani do używania go w trakcie prowadzenia robót; 

- Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe; 
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- Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje 

powinny być składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia; 

- Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz 

wymagane przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze; 

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiązani są do 

przestrzegania przepisów BHP; 

- Wszystkie nieprawidłowości winny być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi 

robót, który w razie konieczności zobowiązany jest je zgłosić odpowiednim 

służbom; 

- Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być 

wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną 

zastosowanych urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, 

instrukcji, wytycznych oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ; 

- Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni 

posiadać odpowiednie kwalifikacje; 

- Kierownik robót ma obowiązek do kontrolowania przestrzegania przez 

pracowników obowiązku używania sprzętu ochronnego; 

- Do obowiązków kierownika należy kontrola nad utrzymaniem porządku na 

placu 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 

temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

2.15 Uwagi końcowe 
 

Niezależnie od treści powyższego opisu technicznego Wykonawca w trakcie 

realizacji inwestycji zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych norm i 

przepisów BHP, a wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Należy również przestrzegać 

wszystkich zaleceń producenta dotyczących bezpieczeństwa, wykonawstwa i 

eksploatacji. Zastosowane urządzenia i materiały krajowe i importowane muszą 

posiadać atest lub być dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie 

kraju. 



 12

3.  OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE 
 

Wg. obowiązującej umowy dla projektowanego budynku przyjmuje się moc 

zapotrzebowaną 6,9kW. Projektowaną linię kablową dobiera się z 

uwzględnieniem możliwości zwiększenia mocy zapotrzebowanej w przyszłości do 

wartości maksymalnej 15kW. Poniższe obliczenia sprawdzające wykonano dla 

przyjętego obciążenia maksymalnego. 

 
Przyjmuje się uśrednioną wartość cos(fi) do 0,9. 

 

Prąd obliczeniowy :    A
kV

kW

fiU

Ps 06,24
9,04,03

15

)cos(3






 

 
Dobrano kabel zasilający YKY 4x4 mm2  o długości 60 m, γ = 57 m/Ω mm2. 

 
 

 Sprawdzenie obciążalności długotrwałej kabla: 
 

Do obliczeń obciążalności długotrwałej przyjęto najgorsze warunki warunki 

ułożenia kabla zgodne z projektowanymi – kabel ułożony w rurze osłonowej w 

ziemi. Przyjmuje się obciążenie symetryczne.  

 
Dobór kabla zasilającego na podstawie warunku:   Iz > Ib 

Gdzie:  Iz - Długotrwała dopuszczalna obciążalność kabla 

  Ib - Prąd obciążenia 

 

Obciążalność linii w warunkach ułożenia Iz = 31A.  

 

31A > 24,06A – Warunek spełniony. 

 

Wg. warunków umowy w złączu kablowo-pomiarowym linia chroniona jest 

zabezpieczeniem nadprądowym o znamionowym prądzie zadziałania 10A. Ze 

względu na trudności w uzyskaniu selektywności przy takim zabezpieczeniu 

sugeruje się by w złączu zastosować ogranicznik mocy pozbawiony członu 

zwarciowego.   
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 Sprawdzenie zadziałania ochrony przeciwporażeniowej: 
 

 

Minimalny prąd zadziałania zabezpieczenia (gG 25A) w czasie nie dłuższym niż 

0,4[s] to Ia = 10 x In = 100 A. 

 

Impedancja pętli zwarciowej wynosi: 

 

  ][526316,0
457

6022










s

l
Zs 

 

  
Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących infrastruktury zasilającej 

złącze kablowo-pomiarowe od transformatora - przyjmuje się warunek ze 

współczynnikiem bezpieczeństwa 0,8: 

 

Ochrona przed porażeniem jest skuteczna gdy:  Ia * Zs < 0,8 Uo 
 

Ia * zs = 100[A]*0,526316[Ω] = 52,6 [V] < 184[V] - warunek spełniony. 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp Opis elementu 
Parametry 
/ typoszereg 

Liczba / 
ilość 

 
ELEMENTY DO WYKONANIA GŁÓWNEJ LINII ZASILAJĄCEJ 

 

1. 
Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi w osłonie i izolacji z polwinitu 
na napięcie 0,6/1kV 

YKY 4x4 60m 

2. Folia oznaczeniowa niebieska  20cm / 0,08mm 60m 

3. Rura osłonowa karbowana wzmocniona do zastosowań ziemnych 
DVK 50mm 

(lub równoważna) 
8m 

4. Piasek  4 kubiki 
 

ELEMENTY DO WYKONANIA SKRZYNKI WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO 
 

5. 
Szafka do zabudowy przystosowana do warunków zewnętrznych, z szynami TS-
35, z płaskownikami, z drzwiami nieprzezroczystymi, zamkiem i mocowaniami - 
komplet wg. rysunku E-05. 

265 x 420 [mm] 
p/t 

1 kpl. 

6. 
Rozłącznik izolacyjny 3P + N na prąd znamionowy 40A montowany na szynę 
TS-35 wyposażony w wyzwalacz wzrostowy na 230V AC. 

iSW-NA 40 3N 
+ iMX 

(lub równoważny) 
1 kpl. 

7. 
Zabezpieczenie nadprądowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce B i 
znamionowym prądzie zadziałania 10A 

B10/1 1 szt. 

8. 
Zabezpieczenie nadprądowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce C i 
znamionowym prądzie zadziałania 2A 

C2/1 1 szt. 

9. Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy na wkładki cylindryczne D02 
TYTAN 3P 25A 

(lub równoważny) 
1 szt. 

10. 
Drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji jak śruby, nakrętki, opaski 
kablowe, etc. 

 1 kpl. 

 
ELEMENTY DO WYKONANIA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ 

 

11. 
Szafka do zabudowy p/t, przystosowana do zabudowy aparatury modułowej, z 
szynami TS-35, szynami miedzianymi N i PE, z drzwiami metalowymi 
nieprzezroczystymi, zamkiem i mocowaniami - komplet. 

2x14 mod. p/t 
KLV-U-2/14 

(lub równoważny) 
1 kpl. 

12. 
Rozłącznik izolacyjny 3-polowy na prąd znamionowy 63A montowany na szynę 
TS-35. 

3P , 63A 1 szt. 

13. 
Sygnalizator obecności faz 1-modułowy, diodowy z wbudowanym 
zabezpieczeniem zwarciowym montowany na szynę TS-35. 

230V , 3P 1 szt. 

14. 
Zabezpieczenie przeciw-przepięciowe klasy I+II kompaktowe montowane na 
szynę TS-35. 

PRO-TEC 
(lub równoważne) 

1 szt. 

15. 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o charakterystyce AC i znamionowym 
prądzie różnicowym zadziałania 30mA, 4-polowe, 3-fazowe na znamionowy 
wytrzymywany prąd ciągły 25A. 

4P , 25A 
AC 30mA 

1 szt. 

16. 
Zabezpieczenie nadprądowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce B i 
znamionowym prądzie zadziałania 10A 

B10/1 2 szt. 

17. 
Zabezpieczenie nadprądowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce B i 
znamionowym prądzie zadziałania 6A 

B6/1 7 szt. 

18. 
Zabezpieczenie nadprądowe instalacyjne 1-fazowe o charakterystyce C i 
znamionowym prądzie zadziałania 2A 

C2/1 4 szt. 

19. Przewód – linka o żyle miedzianej i izolacji z polwinitu LGY 1x2,5 10m 
20. Kołki rozporowe + śruby Ø8mm 4 kpl. 

21. 
Drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji jak śruby, nakrętki, opaski 
kablowe, etc. 

 1 kpl. 

 
ELEMENTY DO WYKONANIA INSTALACJI GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH 

 

22. 
Korytko kablowe z blachy ocynkowanej, perforowane o szerokości 50mm, 
wysokości ścianki 50mm, wraz z kompletem elementów potrzebnych do 
mocowania do sufitów liczonymi co 1,5m.  

KGL 50H50 
(lub równoważne) 

25 m  
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23. 
Kołki rozporowe, wkręty, śruby, podkładki, końcówki kablowe do wkręcenia 
śrób (okrągłe) zaciskane na linkę, inne drobne elementy. 

6/8 mm 1 kpl. 

24. Przewód – linka o żyle miedzianej i izolacji w kolorach: żółto-zielonym LGYżo 1x2,5 10 m 
 

ELEMENTY DO WYKONANIA INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH 
ORAZ ZASILANIA ELEMETÓW HVAC 

 

25. 
Gniazdko wtyczkowe podwójne (2x16A/230V) kompletne z ramką, z bolcem 
uziemiającym do zabudowy p/t. 

2x16A/230V 
+ ramka 

p/t 
3 kpl. 

26. 
Gniazdko wtyczkowe pojedyncze (1x16A/230V) kompletne z ramką, z bolcem 
uziemiającym do zabudowy p/t. 

1x16A/230V 
+ ramka 

p/t 
3 kpl. 

27. 
Gniazdko wtykowe podwójne podłogowe, z pokrywą IP44 1x16A/230V, z 
puszką – kompletne. 

podłogowe 
2x16A/230V 

IP44 
2 kpl. 

28. 
Gniazdko wtyczkowe pojedyncze (1x16A/230V) z klapką IP44 p/t. z ramką, z 
bolcem uziemiającym – komplet.  

1x16A/230V 
IP44, pt. 
+ klapka 

1 kpl. 

29. 
Puszka p/t o średnicy 60mm z wnękami gwintowanymi do mocowania osprzętu 
standardowego pojedyncza 

1 x p/t ø60mm 7 szt. # 

30. 
Przewód kabelkowy płaski o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji 
polwinitowej na napięcie 450/750 V. 

YDYżo 3x2,5 50 m 

31. 
Przewód kabelkowy płaski o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji 
polwinitowej na napięcie 450/750 V. 

YDYżo 3x1,5  30 m 

32. Rurka osłonowa karbowana giętka. 
Peszel 

Ø28 mm 
10 m 

33. Gips szpachlowy szybkoschnący dowolny 10 kg * 

34. 
Pianka montażowa ognioodporna wężykowa zgodna z normą PN-EN 1366-4 o 
klasie odporności ogniowej EI-120. 

GUNFOAM 
750 ml 

(1puszka) 

35. 
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji jak uchwyty, cybanty 
plastikowe, śruby, nakrętki, cybanty etc.  

 1 kpl.  

36. Drobne elementy zużywające się jak otwornica do puszek, taśma izolacyjna etc.  Wg. zap. 
 

ELEMENTY DO WYKONANIA INSTALACJI OŚWIETLENIA 
 

37. 
Oprawa kinkietowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, 
świecąca w dół ze źródłem światła typu LED. 

Kinkiet 1-stronny 
4,3W 365lm 
IP54 / -20’C 

2 szt. 

38. 
Oprawa kinkietowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, 
świecąca w górę i w dół ze źródłem światła typu LED. 

Kinkiet 2-stronny 
4,3W 365lm 
IP54 / -20’C 

4 szt. 

39. Oprawa kinkietowa świecąca w górę i w dół ze źródłem światła typu LED. 
Kinkiet 2-stronny 

4,5W 365lm 
IP44 

1 szt. 

40. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła typu LED do sufitów podwieszanych. 
12W 190lm 
Downlight 

1 szt. 

41. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła typu LED do sufitów podwieszanych. 
12W 950lm 
Downlight 

10 szt. 

42. 
Oprawa plafonowa do montażu n/t do pracy w warunkach zewnętrznych ze 
źródłem światła typu LED. 

18W 1300lm 
Plafon,  

IP54 / -20’C 
3 szt. 

43. 
Oprawa podłużna typu Line ze źródłami światła typu LED do sufitów 
podwieszanych. 

LINE LED  
30W 2500lm 

2 szt. 

44. 
Oprawa oświetleniowa gruntowa, kierunkowa ze źródłem światła typu LED wraz 
z puszkami do osadzenia w gruncie – komplet. 

Grunt LED 
5W 400lm 

IP65 / -20’C 
2 szt. 

45.    

46. 
Oprawa awaryjna okrągła z akumulatorem na 1h, układem testującym ze źródłem 
światła typu LED do sufitów podwieszanych. 

AW LED 3W 
1h, IP65 

3 szt. 

47. 
Oprawa awaryjna zewnętrzna z akumulatorem na 1h, układem testującym ze 
źródłem światła typu LED.  

AW LED 4W 
1h, IP65 / -20’C 

1 szt. 

48. 
Oprawa ewakuacyjna naścienna z piktogramem, ze źródłem światła typu LED 
zwieszana z piktogramem. 

EW LED 
16x0.1W 
1h, IP20 

1 szt. 
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49. 
Łącznik oświetleniowy pojedynczy p/t z mechanizmem i ramką - komplet 1x16A 
/ 230V. 

1x16A 
230V 

6 szt. 

50. 
Łącznik oświetleniowy kinkietowy (podwójny) p/t z mechanizmem i ramką - 
komplet 2x16A / 230V. 

2x16A 
230V 

2 szt. 

51. 
Przewód kabelkowy płaski o żyłach miedzianych jednodrutowych w izolacji 
polwinitowej na napięcie 450/750 V. 

YDYżo 3x1,5 120 m 

52. 
Puszka p/t o średnicy 60mm z wnękami gwintowanymi do mocowania osprzętu 
standardowego pojedyncza 

1 x p/t ø60mm 8 szt. # 

53. Rurka osłonowa karbowana giętka. 
Peszel 

Ø28 mm 
3m 

54. Gips szpachlowy szybkoschnący dowolny 10 kg * 

55. 
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji jak uchwyty, cybanty 
plastikowe, śruby, nakrętki, cybanty etc.  

 1 kpl.  

56. Drobne elementy zużywające się jak otwornica do puszek, taśma izolacyjna etc.  Wg. zap. 
 

ELEMENTY DO WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ i UZIEMIAJĄCEJ 
 

57. Bednarka stalowa, ocynkowana. FeZn 40x3 60 m 
58. Drut stalowy ocynkowany FeZn Ø8mm 70 m 

59. Złącze kontrolne krzyżowe ocynkowane z czterema śrubami M8. 
28c 

4xM8 s – 50 
12* szt. 

60. Złącze kontrolne drut-bednarka ocynkowane ze śrubami M8. 28b  4 szt. 

61. Podstawka na zwód poziomy niski (drut)  
Elko-Bis 

(lub równoważny) 
45* szt. 

62. Smoła/lepik  - 0,5 litra 
63. Farba do zastosowań zewnętrznych zielona zewnętrzna 0,5 litra 
64. Farba do zastosowań zewnętrznych żółta Zewnętrzna 0,5 litra 
65. Elektrody spawalnicze - 2 szt. 

66. Rurka osłonowa niepalna z PVC o średnicy 28mm 
Elko-Bis 

(lub równoważna) 
12 m 

67. Puszka p/t do złącza kontrolnego z maskownicą przednią. 
218 x 168 x 88 

[mm] 
4 kpl. 

68. Inne drobne elementy potrzebne do wykonania instalacji jak śruby, nakrętki, etc.  Wg. zap. 
 

* - Dokładną liczbę / ilość wykonawca ustali na montażu. 


