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1. WSTĘP 

 

 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 

budowy instalacji elektrycznej, sterowniczej i sygnalizacyjnej w Budynku Laboratorium 

Biotechnologii położonego przy ul. Ćwikli ńskiej na działkach nr 2608/1 i 2610/1 obręb 209 

w Rzeszowie.   

 

 Zakres stosowania 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu realizacji robót objętych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzędnym w stosunku 

do projektu technicznego. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 

specyfikacji. Możliwe jest zaproponowanie innych produktów równorzędnej jakości jednak 

w tym przypadku wszystkie niezbędne przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne 

muszą być wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiałowa musi zostać 

uzgodniona na piśmie z przedstawicielem inwestora i z zespołem projektowym 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i 

ponadto: 

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach 

wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych, 

- uwzględniać wymagania PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów , 

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych 
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Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i 

całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela 

Inwestora oraz zespół projektowy. Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów 

instalacji, które ulegają zakryciu przez wykończenie budowlane. W przypadku 

niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać 

na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca 

powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są 

wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych takie jak np. wsporniki i 

uchwyty montażowe, rurki instalacyjne i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki 

bezpiecznikowe, źródła światła itp. 

Przyjmuje się, że do wykonawcy robót sanitarnych / automatyki należy: 

- dostawa i montaż szaf zasilająco-sterowniczych, kotłów centralnego ogrzewania wraz ze 

wszystkimi elementami automatyki wraz z ustawieniem, regulacją i uruchomieniem, 

- dostawa i montaż wszystkich elementów automatyki w tym czujników i elementów 

wykonawczych wraz z ich podłączeniem w szafie i na obiekcie. 

Do wykonawcy robót elektrycznych należy: 

- dostawa i ułożenie elektroenergetycznych kabli zasilających do w/w szaf zasilająco-

sterowniczych  

Wykonawca robót elektrycznych powinien być przygotowany na przyjęcie zlecenia na: 

- dostawę i ułożenie kabli i przewodów zasilania, sterowania i sygnalizacji związanych z 

instalacjami sanitarnymi wraz z przygotowaniem tras zbiorczych. 

Wykonawca robót elektrycznych powinien uwzględnić koszty uczestnictwa w pracach 

rozruchowych instalacji sanitarnych i technologicznych. 
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Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

- plany i schematy instalacji z uwzględnieniem zmian dokonanych na budowie w 

stosunku do projektu wykonawczego 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 

zespołem projektowym 

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej 

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami 

- protokoły prób i pomiarów pomontażowych 

- instrukcję użytkowania instalacji elektrycznych i systemów telekomunikacyjnych 

- protokoły szkoleń personelu użytkownika 

 

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, w 

czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. 

Na życzenie inwestora wykonawca dostarczy do wglądu materiały elektryczne dla 

wyposażenia budynku. Mogą to być przede wszystkim elementy wykończeniowe tzn. 

oprawy i osprzęt elektryczny, tablice rozdzielcze itp. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i 

rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
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1.3.    Zakres robót ujęte ST 

 

1.3.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i 

wykończenia. W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty 

dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania 

prawidłowo, zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opisie 

technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres (szczegółowy opis w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót):  

- oświetlenia ogólnego 

- oświetlenia ewakuacyjnego  

- siły 

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

 - gniazd wtykowych obwodów dedykowanych (gwarantowanych) 

- ochrony od porażeń i uziemień wyrównawczych 

- instalacja odgromowa 

- instalacja sieci strukturalnej 

- instalacja oddymiania klatki schodowej i monitorowania pracy klap pożarowych 

- instalacja alarmowa „człowiek w chłodni” 

1.3.2. Granice zakresu robót budowlanych 

 
Z wyjątkiem zastrzeżeń oznaczonych jako "poza dostawą" lub "poza instalacją" w 

cenę wszystkich urządzeń wymienionych w opisie technicznym lub w przedmiarze 

wliczyć należy dostawy, zainstalowanie, zamocowanie i podłączenie wraz ze wszelkiego 

rodzaju pracami uzupełniającymi jak pomiary instalacji. Zasadnicze granice między 

zakresami określono poniżej. 

1.3.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 

transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
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zabezpieczenie farbą antykorozyjną lub w inny sposób elementów ulegających 

korozji w panujących warunkach klimatycznych, 

próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel 

wykwalifikowanego personelu, 

uruchomienie wykonanych instalacji, 

pomiary instalacji elektrycznych w/g projektu i obowiązujących przepisów, 

udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewodów i urządzeń elektrycznych 

zgodnie z planami i rysunkami wykonawczymi, 

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą instalacji, 

zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w 

dokumentach ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.3.4.Teren budowy 

1.3.4.1.Organizacja robót 

 
Przy realizacji robót, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 

stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” 

w aktualnie obowiązującej wersji. 

 

1.3.4.2.Harmonogram robót 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien 

opracować: 

- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak 

również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i 

pomocnicze; 

-  założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 

uwzględnić: 

- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia 

nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym 

wykonywaniu robót na tych odcinkach; 
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- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 

obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 

1.3.4.3. Wprowadzenie na budowę 

 
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z 

obiektem budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz 

stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i 

wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić 

bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

Odbiorowi w szczególności podlegają elementy robót wykonane przez 

przedsiębiorstwo budowlane, w tym: 

wnęki przeznaczone do montażu aparatury i urządzeń elektrycznych; 

przepusty kablowe; 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym 

roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z 

Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu 

prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu m.in.: 

w przypadku stwierdzenia w obszarze realizacji robót nie wykazanych w 

dokumentacji kabli, przewodów lub innych urządzeń – usunięcie lub zabezpieczenie 

ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń 

lub nadzór nad nimi; 

Wprowadzenie na teren robót odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych 

stron i udokumentowane spisaniem protokołu. 

Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć 

Wykonawcy plan urządzeń i okablowania znajdujących się na terenie robót.  

 

1.3.4.4.  Koordynacja robót 

  
 Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
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Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 

uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 

prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram robót 

powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 

specjalistycznych. 

Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 

robotami elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich 

wykonywać własnymi siłami, takich jak np. stawianie rusztowań itp.  

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą 

uprawnioną do kontaktów z zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne 

kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 

techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 

wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 

1.3.4.5.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz ze środków łączności; 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 

- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie; 

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w 

tym koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 

1.3.4.6.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

 
 Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 

działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności 

takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o 

natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 



 
 

 

Specyfikacja Techniczna – Instalacji elektrycznej wewnętrznej Budynku Laboratorium Biotechnologii położonego 
przy ul. Ćwikli ńskiej na działkach nr 2608/1 i 2610/1 obręb 209 w Rzeszowie   

Strona  12 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie 

“Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i 

Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu 

na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490). 

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości 

dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 

178, poz.1841). 

1.3.4.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 

szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47, poz.401). 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby 

przebywające na terenie robót obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 

zabronione. 

Używane na terenie robót maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien 

posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 

związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być 

stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie 

ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi wymaganymi przez prawo budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy : 
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sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 

pisemnym; 

wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

udowodnić brak napięcia przez dotknięcie ręką; 

sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane 

właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP. 

Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z 

instrukcji branżowych w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien 

przestrzegać odnośnych wymagań Generalnego Wykonawcy. 

1.3.4.8.  Zaplecze budowy 

 
Zagospodarowanie terenu robót powinno być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz.401). 

 
Wykonawca robót elektrycznych powinien zapewnić sobie: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów; 

-odpowiedni dojazd do terenu robót oraz miejsca postojowe; 

- zasilanie w energią elektryczną; 

- oświetlenie miejsc pracy; 

- łączność telefoniczną; 

- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodniony ze wszystkimi  

Wykonawcami; 

- inwentaryzacji istniejącego okablowania i urządzeń na  obszarze prowadzonych 

robót   elektrycznych; 

- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 

obiektów  znajdujących się pod napięciem. 
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1.3.4.9.   Organizacja ruchu 

  
 Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 

zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie 

zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma 

pośredni, poprzez układ dróg wewnętrznych, dostęp do dróg publicznych. 

1.3.4.10. Ogrodzenie 

 
W celu ochrony mienia znajdującego się na terenie robót oraz w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do 

miejsca wykonywania robót teren robót należy oznaczyć a w razie potrzeby zapewnić 

stały nadzór. 

1.3.4.11.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na dojścia i dojazdy.  

 
1.3.4.12.   Kategorie robót – kody CPV 

 
45300000-0 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 

45310000-3 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 

45311100-1 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  

45311200-2 „Roboty w zakresie opraw elektrycznych” 

45315700-5          „Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 

45317000-2 „Inne instalacje elektryczne” 

1.3.4.13. Określenia podstawowe 

 
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują 

pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 
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1.3.4.14. Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 

 
W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty 

określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.3.4.15. Zobowiązania Wykonawcy 

 
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i 

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale 

funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać 

się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub 

ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w 

dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich 

odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania robót w doskonałym 

stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 

biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

 

1.3.4.16. Kwalifikacje 

 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. 
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2. ZASILANIE KABLOWE nn  

 
Zasilanie budynku zrealizowane będzie liniami kablowymi niskiego napięcia przez PGE 

Dystrybucja S.A O/Rzeszów wg odrębnego opracowania. Zasilanie doprowadzone będzie 

do złącz kablowych zlokalizowanych w miejscach pokazanych na rzucie parteru instalacji 

elektrycznych. 

 
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
3.1. Instalacje elektryczne 

 
3.1.1. Tablice rozdzielcze 

 
Z projektowanych złącz kablowych poprzez wyłączniki główne pożarowe i tablice licznikowe 

wyprowadzone będą wewnętrzne linie zasilające do tablic rozdzielczych: 

-  jedna zasilająca tablicę główną TG Budynku Laboratorium 

- druga zasilająca tablicę TH Hydroforni 

Z rozdzielnicy TG zasilane będą: 

- tablice rozdzielcze piętrowe zasilająca obwody oświetleniowe,  

- tablice rozdzielcze piętrowe zasilająca obwody siłowe 1 i 3-fazowe, gniazd wtyczkowych 

ogólnego użytku, gniazda zasilania dedykowanego i inne pokazane na schemacie. 

- tablice strowniczo-wentylacyjne central wentylacyjnych TSW, 

Rozdzielnice w wykonaniu przyściennym w II klasie izolacji o IP min20 wyposażone będą w 

osprzęt firmy ABB, Legrand, Hager, ETI lub: 

- rozłączniki bezpiecznikowe 

- ochronniki przeciwprzepięciowe o charakterystyce „B+C”, 

- lampki kontrolne, 

- rozłączniki – zgodnie ze schematem 

- listwy N 

- listwy PE 

- osłony izolacyjne 
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Rozdzielnice piętrowe oświetlenia siły i gniazd wtyczkowych oraz zasilania dedykowanego w 

wykonaniu podtynkowym w II klasie izolacji o IP min20 wyposażone będą w osprzęt firmy 

Legrand, ABB, Hager, ETI lub równoważny  mocowany na szynie TH: 

- rozłączniki 3L +N 100A, 

- ochronniki o charakterystyce „C”, 

- lampki kontrolne, 

- wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie upływu 30mA klasy A lub B (dla obwodów 

zasilających urządzenia komputerowe wyłączniki krótkozwłoczne „kv”), 

- wyłączniki nadmiarowoprądowe dwubiegunowe (L+N) o charakterystyce B i C, prądach 

znamionowych 2, 6, 10 i 16A, 

- listwy N 

- listwy PE 

osłony izolacyjne 

 
Trasy kablowe 

Przy wytyczaniu trasy kablowych, koryt należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii 

prostych – równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko 

w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). Trasa prowadzenia 

instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenia odbiorników oraz instalacje 

nieelektryczne. Trasa przebiegu winna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów. 

Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia ( zawieszenia). 

 
3.1.2.1.  Koryta kablowe 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 

do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych ( bez 

względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w 

sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja 

będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 

Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych na których będą mocowane korytka 

lub drabinki, należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania 

wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych. 
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Przy  montażu konstrukcji wsporczych dla każdego ciągu instalacyjnego korzystać należy 

z danych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu. 

Łączenie ze sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łączników 

przykręcanych śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób 

podany przez producenta koryt. Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów 

rozgałęźnych i odgałęźnych ( w miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod tymi 

elementami instalować dodatkowe podpory.  

Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. 

Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż 

trasy. 

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych 

w korytkach należy ułożyć w nich przewody. Przewody w ciągach poziomych trzeba 

układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy przewodów można łączyć w 

wiązki opaskami. 

Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości korytka i wytrzymałości 

mechanicznej. 

Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne musza zapewniać ciągłość obwodu 

elektrycznego, aby zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. 

Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

 
3.1.2.2. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 

 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

(elektrycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych) bez względu na rodzaj technologii         

(system), powinny być zamocowane do podłoża ( ścian i stropów) w sposób trwały. Dobór 

elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne w jakich 

dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji 

 
3.1.2.3. Przejścia przez ściany i stropy 

 
Wszystkie przejścia obwodów instalacyjnych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach 

osłonowych). Obwody instalacyjne przechodzące przez podłogi musza być chronione 

przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury 

stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. 



 
 

 

Specyfikacja Techniczna – Instalacji elektrycznej wewnętrznej Budynku Laboratorium Biotechnologii położonego 
przy ul. Ćwikli ńskiej na działkach nr 2608/1 i 2610/1 obręb 209 w Rzeszowie   

Strona  19 

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. 

należy uszczelnić przepustami kablowymi EI 90 oraz masami pęczniejącymi o odporności 

ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych. 

 
3.1.2.4. Kucie bruzd - układanie rur i przewodów 

 
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu 

instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rur lub przewodów z uwzględnieniem 

rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub kilku rur (przewodów) w jednej 

bruździe – szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami         

( przewodami) wynosiły minimum 5mm. 

Przewody i rury należy układać jednowarstwowo. 

Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. 

Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą ( lub ze ściany na strop) cała rura (przewód) 

powinna być pokryta tynkiem. 

Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia przewodów 

powinny być łagodne. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie w warstwie wyrównawczej 

podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

 
3.1.2.5. Osadzanie puszek 

 
Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem puszki należy w niej wyciąć odpowiednią ilość otworów dostosowanych 

do średnicy rur i przewodów. 

 
 3.1.3. Przewody zasilające 

 
W zależności od rodzaju pomieszczeń i obiektów oraz panujących tam warunków dobrano 

rodzaj przewodów i kabli oraz sposobów ich prowadzenia. 
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uwagi ogólne  

- układ sieciowy TT 

- rozprowadzenie przewodu ochronnego – oddzielny w całej instalacji  

- sprawdzenie obciążalności wg IEC 

- metoda instalacji B i C 

- przekrój przewodu neutralnego N taki jak przewodów fazowych  

- przekrój przewodu ochronnego PE taki jak przewodów fazowych 

- napięcie robocze 500/750V  

materiały 

- izolacja PCV czyli LgY, YDYpżo, YLY,  

- ognioodporne bezhalogenowe HGLs 

- materiał żył miedź 

- oznaczenie żył - kolory wg PNE 

przekroje 

-     oświetlenie i sterowanie – 1,5 i 2,5mm2 

-     oświetlenie elewacji – 4 mm2 

- obwody gniazd wtyczkowych 1 i 3-fazowych – 2,5mm2 

-     urządzenia technologiczne (wentylacja, klimatyzacja) – 6, 10, 16, 25, 50mm2 

-     WLZ z TG – 6, 10, 25 i 50mm2  

- WLZ do TK-G – 240mm2 

 
3.1.4. Osprzęt elektroinstalacyjny 

 
3.1.4.1. Puszki 

technologia  

   jak punkt 3.1.2.5. 

materiały 

- puszki pod osprzęt podtynkowe o średnicy 60mm pojedyncze i w modułach 

wielokrotnych 

- puszki łączeniowe podtynkowe o średnicy 80 mm 
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3.1.4.2. Łączniki instalacyjne 

 
Łączniki w pomieszczeniach czytelni, biurowych,  korytarzach i w pomieszczeniach 

technicznych w wykonaniu podtynkowym o IP 20. 

W części laboratoriów, szklarniach, chłodniach, magazynach, kotłowni, WC i łazienkach 

na i podtynkowe IP 54. 

Łączniki instalować na wysokości 1,4m od posadzki. 

- parametry 230V/16A - podtynkowe 

- kolor wg wymagań architekta 

asortyment 

- wyłączniki 1-biegunowe 

- wyłączniki świecznikowe 

- schodowe 

- krzyżowe 

- żaluzjowe 

 
3.1.4.3. Gniazda wtyczkowe 

 
Instalację gniazd wtyczkowych dla celów obsługi urządzeń biurowych, korytarzach 

wykonać podtynkowe o IP 20. W części laboratoriów, szklarniach, chłodniach, 

magazynach, kotłowni, WC i łazienkach na i podtynkowe IP 54. W pomieszczeniach 

biurowych instalowane będą gniazda zasilania dedykowanego podtynkowe typu DATA, 

które montować w zestawach z ramkami wielokrotnymi z innymi gniazdami. 

Gniazda montować należy na wysokości: 

- 0,3m od posadzki w pomieszczeniach biurowych, korytarzach 

- 1,7m od posadzki w WC 

- 1,2m od posadzki w pomieszczeniach laboratoriów, szklarniach, chłodniach, 

magazynach.  

Stosować gniazda z kołkiem ochronnym.  
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3.1.5. Instalacja oświetlenia 

 
Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano w części architektonicznej w oparciu o 

normę oświetleniową EN 12464-1:2002 (E). 

W budynku instalować oprawy zgodnie z wykazem zamieszczonym na rysunkach. 

Natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx zgodnie z 

PN-84/E-02033. 

Oprawy z odbłyśnikami rastrowymi z polerowanego aluminium zakładać w czystych 

rękawiczkach celem uniknięcia zanieczyszczeń. Po założeniu opraw w czasie trwania 

budowy należy je zabezpieczyć przed zakurzeniem. Świetlówki w oprawach stosować 

bezwzględnie trójpasmowe ( grupa oddawania kolorów 1B, temperatura barwy 3000K, 

współczynnik oddawania barw 85. Oprawy świetlówkowe muszą być kompensowane. 

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przy zastosowaniu opraw 

wyposażonych w elektroinventery z bateriami 2godzinnymi. 

 
3.1.6.  Uziemienia i instalacja odgromowa 

 
3.1.6.1 Uziemienie fundamentowe i połączenia wyrównawcze 

 
Instalację połączeń wyrównawczych w budynku wykonać poprzez ułożenie uziomu 

fundamentowego FeZn o wymiarach 35x4mm. Z uziemienia fundamentowego 

wprowadzić piony płaskownikiem FeZn 25x4mm pod tynkiem do listew uziemiających 

(LU) i do instalacji odgromowej. Z wnęk „LU” o wymiarach 15x15 zamykanych 

drzwiczkami (np.kominiarskimi) zlokalizowanymi w laboratoriach, łazienkach, kotłowni, 

pomieszczeniu z  serwerem i.t.p. na wysokości 15cm od posadzki należy wyprowadzić 

przewody wyrównawcze do brodzików, grzejników c.o. i wodociągów taśmą miedzianą 

15x3mm lub drutem DY4 i DY2,5mm2. W tablicach rozdzielczych przewód uziemienia 

wyrównawczego podłączyć z przewodem ochronnym PE tych tablic. Całość prac wykonać 

zachowując wymogi normy IEC 60364 i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 113 pkt8, § 116 pkt6, § 

135 pkt6, § 158 pkt7. 
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3.1.6.2. Instalacja odgromowa 

 
Dla ochrony od wyładowań atmosferycznych budynek wyposażony będzie w instalację 

odgromową. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym ∅8mm 

układanym na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachowego i drutem 

podłączonym do obróbek blacharskich. Przy centralach wentylacyjnych zainstalować 

iglice odgromowe i podłączyć do zwodów poziomych drutem FeZn ∅8mm . Zwody 

pionowe, poziome i zwody kominów wykonać należy płaskownikiem stalowym 

ocynkowanym 30x4mm mocowanymi do stropu i ścian za pomocą wkrętów. Przewody 

odprowadzające wykonać płaskownikiem FeZn30x4mm prowadzonym na ścianie oraz 

poprzez konstrukcję słupów stalowych poprzez złącze kontrolne. Przewód 

odprowadzający od złącza kontrolnego do uziomu fundamentowego wykonać 

płaskownikiem  FeZn 30x4mm. 

Całość prac wykonać zachowując wymagania normy PN-EN 62305-1 do 4. 

 
3.1.7. Ochrona od porażeń elektrycznych 

 
Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych zrealizowana będzie poprzez szybkie 

wyłączenie napięcia za pomocą wyłączników instalacyjnych o odpowiednio dobranych 

parametrach oraz wyłączników różnicowo – prądowych o różnicowym prądzie 

wyłączalnym 30 mA typu A ( nie stosować wyłączników typu AC). 

Ponadto celem wyrównania potencjałów dostępnych części przewodzących urządzeń i 

konstrukcji wykonać system połączeń wyrównawczych ( pkt. 4.1.6.). Przed oddaniem 

obiektu do eksploatacji osoba posiadająca wymagane prawem uprawnienia powinna: 

- sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych i spisać na tę okoliczność protokół 

- sprawdzić skuteczność ochrony wyłączników różnicowo – prądowych i 

wyłączników instalacyjnych i spisać na te okoliczność protokół 

  
3.2. Instalacje sygnalizacyjne, sterownicze  

 
3.2.1. Sieć strukturalna 

 
3.2.1.1. Szafa dystrybucyjna 

 
Szafa dystrybucyjna sieci strukturalnej 42U umieszczona będzie w pomieszczeniu 

serwerowi na poziomie parteru. Szafa dystrybucyjne stanowić będzie zabezpieczenie 
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pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego 

sprzętu instalowanego w stelażu 19” w tym serwera, UPS-a, ewentualnie centrali 

telefonicznej.  

Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu w ten sposób, aby zapewnić 

pełny dostęp ze wszystkich stron przodu przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna 

odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm. 

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli 

krosowych. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie 

panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy 

wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy 

przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, 

podawanej w kartach katalogowych produktów. 

• unikać zbyt dużego upakowania patchcordów w szafie rozdzielczej 

• nie jest dopuszczalne dopychanie drzwi w celu ich zamknięcia na siłę 

• należy zawsze założyć konieczność późniejszej rozbudowy systemu 

• należy pod każdym panelem rozdzielczym stosować prowadnicę patchcordów 

• podczas układania patchcordów w szafie należy zwrócić szczególną uwagę na 

możliwość zapętlenia kabla 

• nie wolno zapętlić patchcordów 

• w celu uniknięcia naciągnięcia, zawsze należy zastosować dłuższy patchcord 

• patchcord należy wymienić natychmiast po zauważeniu jego uszkodzenia 

• w przypadku transportu i przechowywania należy zachować minimalny promień 

gięcia 200 mm 

• w przypadku wykorzystania patchcordu w instalacji minimalny promień gięcia 

powinien być większy od 50 mm 

• jako opaski do wiązki patchcordów należy stosować tylko opaski „rzepowe”.  

 
3.2.1.2. Koryta kablowe 

 
Projektuje się przygotowanie siatkowych tras kablowych dla instalacji sieci strukturalnej 

spełniających następujące warunki: 

- ocynk elektrolityczny zgodnie z normą NF EN 12 329 

- ocynk ogniowy zgodnie z normą EN ISO 14 61 (do 1999 r norma BS 729) 
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- stal nierdzewna 304L lub 316L , norma EN 10088-2- AISI 316L 

Wszystkie trasy kablowe mają posiadać bezpieczny brzeg w kształcie litery T. 

Poszczególne odcinki tras kablowych powinny być połączone ze sobą za pomocą systemu 

szybkiego montażu– tzw. szybkozłączy Dla szerokości powyżej 300 mm, należy 

zastosować dodatkowe złącza na spodzie korytka kablowego. Złącza powinny mieć typ 

powłoki zgodny z typem trasy kablowej. 

Trasy kablowe posiadać mają rozpiętość maksymalną wynoszącą 2,5 m i nie powinny 

przekraczać obciążenia maksymalnego określonego przez producenta. 

Wszystkie złącza mają posiadać średnią wytrzymałość 500 kg na złącze. 

Dopuszczalne obciążenie i wypełnienie charakteryzujące trasy kablowe mają spełniać 

procedury określone w normie CEI 61537. 

Koryta mają posiadać certyfikat ogniowy zgodnie z procedurami E30-E90 

Ciągłość elektryczna dla tras kablowych i łączników powinna zostać udowodniona i 

opublikowana wraz z testami, metodami i otrzymanymi wynikami.  

W pomieszczeniach z gniazdami LAN przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych 

RVS18 pod tynkiem.  

opis robót 

        Koryta instalować przy układaniu przewodów w trakcie wykończania ścian natomiast 

rurki przed ułożeniem tynków. 

 
3.2.1.3. Przewody 

 
Przewód UTP kat. 6 z powłoka wykonaną z LSZH. 

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń 

producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.). Symetryczne kable skrętkowe 

należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający 

odporności konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności 

należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na 

podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy 

odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać 

maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły 

ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy 

zewnętrznej kabla skrętkowego. 
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Kiedy instalacja przebiega w pionie w korytach kablowych do mocowania kabli w pozycji 

należy użyć opasek rzepowych - Velcro, użycie plastykowych opasek albo mechanicznie 

wciskanych nabojów nie jest zalecane z powodu możliwości zniszczenia powłoki kabla. 

Kable mocowane do ścian powinny być elegancko prowadzone i bezpiecznie mocowane 

wzdłuż ich długości żeby chronić przed zwisaniem albo przypadkowym przesunięciem. 

Przerwy między uchwytami kabla mogą zmieniać się wraz ze średnicą kabli, przerwy 

powinny być zmniejszane na nierównych albo chropowatych ścianach.  

Najważniejszym warunkiem podczas instalacji kabla jest zasada, aby w żaden sposób nie 

zmieniać geometrii kabla. Rozciąganie, zwijanie, spłaszczanie albo skręcanie kabli może 

powodować zmianę wewnętrznej struktury kabla i zmianę ich właściwości elektrycznych.  

 
3.2.1.4. Osprzęt 

 
     3.2.1.4.1 Gniazda 

 
Punkty dostępu do systemu to gniazda instalowane w puszkach instalacyjnych pod 

tynkiem. W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z 

pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy 

gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi 

uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd. Instalowane będą zintegrowane 

gniazda wyposażone w porty RJ45 kategorii 6, które powinno charakteryzować się pełną 

zgodnością z wymogami stawianymi złączom kategorii 6 przez normę ISO/IEC 11801 2nd 

edition: 2002. Gniazdko powinno mieć wymiary 45x45x16mm, które pozwolą na jego 

montaż w  osprzęcie zgodnym z popularnym standardem Mosaic 45.  

3.2.2. Instalacja alarmowa człowiek w chłodni 

  W pomieszczeniach chłodni na poziomie piwnic i I piętra przewiduje się instalację 

alarmową zamknięcia człowieka w chłodni. Zrealizowane to będzie sygnalizatorami 

optyczno-akustycznymi zabudowanymi nad drzwiami na zewnątrz chłodni i w holu 

głównym budynku. Załaczanie sygnalizatorów odbywać się będzie przyciskami 

zainstalowanymi w chłodniach. W przyciskach zabudowane będą dwie lampki. Jedna 

świecąca stale (pomaga dojść do przycisku) i druga świecąca po załączeniu alarmu. 

Sygnalizacja pracuje  na napięciu 24V poprzez transformator 230/24V. Ponadto w 

tablicach rozdzielczych TS- i TS-3 z których zasilana będzie sygnalizacja należy 

zainstalować UPS 250VA-15 minutowy. 
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3.2.3.  Instalacja oddymiania klatki schodowej 

 

3.2.3.1. Instalacja systemu 

Zasilanie urządzeń oddymiania klatki schodowej realizowane będzie z centralki 

oddymiającej zainstalowanej w holu głównym budynku. 

W skład systemu wchodzi: 

- centrala kompaktowa 4A typu RZN 4404-K V2 (z baterią akumulatorów 2x12V/2,2Ah) 

- przyciski alarmowe oddymiania RT 42-PL   

- optyczna czujka dymu typu MPD 821 z gniazdem  

- napędy łańcuchowe według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w opracowaniu 

części architektonicznej. 

 
3.2.3.2. Układanie przewodów 

 
Przewody układać w tynku trasą pokazaną na planach instalacji 
  
3.2.3.3.Przewody 

Materiały 

- YDY 3x1,5mm2 dla zasilania centrali i przycisku przewietrzającego 

-  HLGs 3x1,5mm2 dla zasilania siłowników 

-  YnTKSYekw 1x2x0,8 dla czujki dymu 

-  YnTKSYekw 4x2x0,8 dla RPO 

- materiał żył miedź 

- oznaczenie żył - kolory wg PNE 
 

3.3. Monitorowanie pracy klap pożarowych 
 

Dla umożliwienia kontroli stanu pracy klap pożarowych projektuje się zainstalowanie 

Systemu SBS-Control.                                 

Podstawowym elementem sterującym są zabudowane w tablicach rozdzielczych 

sterowników typu BKSE-24-6 przeznaczonych do centralnego sterowania do 6-cioma 

klapami przeciwpożarowymi. Sterownik rozpoznaje nieprawidłowości w pracy, takie jak 

przerwanie przewodu, błąd na stykach, przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego 

czasu zamknięcia, względnie otwarcia klapy, jak również uszkodzenie napędu i klapy. 

W klapach pożarowych należy oprócz siłownika zainstalować przyrząd BKN230-24, 

który służy jako zasilacz miejscowy dla przyłączenia siłownika ze sprężyną powrotną 
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klapy; ponadto przekazuje on - przewodem 2-żyłowym -sygnały o pozycji klap: PRACA 

lub BEZPIECZNA (z wyłączników krańcowych w napędzie) do centralnej sterowni.  

Przez ten sam przewód przekazywane są - poprzez przyrząd BKN230-24 - polecenia 

ZAŁ/WYŁ ze sterownika do siłownika. 

W przypadku fałszywego alarmu, możliwe jest natychmiastowe, ponowne otwarcie 

klap, co pozwala na zminimalizowanie czasu przestojów instalacji wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

Połączenia modułów BKSE z modułami BKNE wykonać przewodami typu 

HLGs3x1,5mm2. Zasilanie modułów BKNE (i klap pożarowych) i BKSE w energię 

elektryczna wykonać przewodami typu YDYp3x1,5mm2. Połącznie  modułów BKSE z 

centralką oddymiajaca wykonać przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8mm 

 
 

4. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

-PN-IEC 60364-4-41:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. 

-PN-IEC 66364-4-42:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

-PN-IEC  60364-4-43:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

-PN-IEC  60364-4-443:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-PN-IEC  60364-4-45:   1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed spadkiem napięcia. 

-PN-IEC  60364-4-47:   1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

-PN-IEC  60364-4-473:  1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN IEC  364-4-481   - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
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zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

-PN-IEC  60364-4-482:  1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

-PN-IEC  60364-5-51:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

-PN-IEC  60364-5-523:  2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie – Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów 

-PN-IEC  60364-5-53:  2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura łączeniowa i sterownicza 

-PN-IEC  60364-5-537:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia 

-PN-IEC  60364-5-54:  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody 

-PN-901E-05029     - Kod do oznaczania barw. 

-PN-921E-05031    - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym 

-PN-921E-08106  - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy – Kod IP 

-PN-861E-05003101 -  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

-PN-IEC  61024-1:  2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

-PN-861E-0500303  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

-PN-861E-05003104  - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214) wraz 

z późn. zmianami. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z późn. 

zmianami. 

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 

Przepisy nieobligatoryjne 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r 

- Zarządzenie Nr 29 minstra Górnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 

- Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

tom V, Instalacje Elektryczne 

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 

2004. 

 
Uwagi końcowe 

- Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać certyfikaty i odpowiadać 

polskim normom 

- Całość winna być wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PNE. 


