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Część ogólna

1.1

Nazwa nadana zamówieniu

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI MUZEUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU NR 59 NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE", adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego, dz. nr 398/3;
Koszalin zjazd z działki drogowej 397 (ul. Wojska Polskiego) infrastruktura w działkach:
398/3, 398/4, dr.397. Instalacje elektryczne

1.2

Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych i obejmuje:
•
•
•
•
•

1.3

Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania, transportu i składowania,
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,
Wymagania dotyczące środków transportu,
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,
Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót.

Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz :
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich
dostępność;
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość
miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik
Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w
dzienniku budowy.
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Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:
bezpieczeństwo na terenie budowy
prowadzenie dziennika budowy
kontakty z organami kontroli
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Robót wraz z kopią uprawnień.

Zabezpieczanie interesów osób trzecich
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Ochrona środowiska
Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz
wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.

Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
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Określenia podstawowe

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2

Właściwości wyrobów budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
•
•
•

dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,
posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań
rozporządzenia (rozporządzeń).
oznakował wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom.

3

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

4

Wymagania dotyczące środków transportu

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
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Wymagania dotyczące wykonania robót

Trasy instalacji elektrycznych
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą
być chronione przed uszkodzeniami.
b) przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
c) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
d) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
Podejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Układanie przewodów
Układanie rur
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Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy
wykonywać przez:
− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
− wkręcanie nagwintowanych końców rur,
− wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów
wykonać wg wcześniej opisanych zasad.
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
• ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz
aparatach za pomocą dławników.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy
zewnętrznej przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Obowiązujące przepisy i normy
Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych
Norma PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy – część 1: Miejsca pracy
we wnętrzach
Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz z
wprowadzoną Normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Warunki środowiskowe
Warunki środowiskowe (wpływy zewnętrzne) określają miejscowe warunki, w których będą pracować urządzenia i instalacje elektryczne.
Przyjęto, że w projektowanym budynku instalacja urządzeń elektrycznych panować będą warunki
środowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.
Przyjęto następujące klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
środowiskowe
- wpływ temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wpływ wody AD1 (pomijalna)
- wpływ ciał obcych - AE4 (lekkie zapylenie)
klasyfikacje osób
BA4 Poinstruowane

Osoby odpowiednio poinformowane
albo nadzorowane przez osoby

Obszary obsługi wyposażenia
elektrycznego
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wykwalifikowane, w sposób
zapewniający unikanie
niebezpieczeństw jakie może
stwarzać elektryczność (personel
obsługi i konserwacji)
BC2 Rzadka

Osoby nie mające w normalnych wa- Obszary obsługi wyposażenia
runkach styczności z częściami przewo- elektrycznego
dzącymi obcymi lub nie stojące na powierzchniach przewodzących

Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom., rozdział energii elektrycznej
5.1 Bilans mocy dla odbiorów
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku muzeum sił powietrznych położony w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego dz. nr 398/3; Koszalin.
ROZDZIELNICA RG:
moc instalowana Pi = 58kW
moc obliczeniowa Po = 31kW
współczynnik mocy cosφ = 0,93
prąd obliczeniowy Iobl = 50A
Szczegółowy bilans mocy zgodnie z załączonymi tabelami.
5.2 Zasilanie obiektu
Projektowany budynek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zasilany będzie z projektowanego złącza kablowego ZKP-TL, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia WTP:
13/R53/02234 z dn. 03.07.2013. Od złącza kablowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy RG
należy ułożyć kabel ziemny YKY 5x16mm, zgodnie z planszą zagospodarowania terenu.
5.3 Projektowane rozdzielnice elektryczne
W celu zasilania obiektu w energię elektryczną projektuje się rozdzielnice elektryczne magazynu,
oraz tablicę oświetlenia sali zasilane z rozdzielnicy głównej budynku RG.
W projekcie wyszczególniamy następujące rozdzielnice elektryczne:
RG – rozdzielnica główna budynku;
TM – tablica magazynu
TOś - tablica oświetlenia sali,
RWC2 - rozdzielnica węzła cieplnego inwestora,
5.5 Trasy kablowe
Wszystkie trasy kabli linii zasilających zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapięciowych
należy układać w oddzielnych korytkach kablowych w odległości min. 0,1m od przewodów energetycznych. Trasy kablowe należy połączyć z szyną PE rozdzielnicy głównej RG przewodem LgY
6mm.
5.6 Koryta kablowe
Instalację gniazd dedykowanych 230V należy wykonać jako natynkową w korytach kablowych z
PVC dwudzielnych w rozmiarze 130x50 z przegrodą razem z instalacja okablowania strukturalnego. Koryta należy projektować min. z 30% zapasem miejsca, należy zastosować koryta pozwalające na montaż osprzętu i prowadzenie przewodów pod zamontowanym osprzętem zgodnie z poniższą tabelą (wymagania minimalne).
prze- pojemność
Wymiary Ilość
koryta
działów
max.

max.
PVC

1

z

Max. ilość przewodów tego samego typu (szt.)
YDY
3x1.5mm

YDY
3x2.5mm

UTP
4x2x0.57

FTP
4x2x0.57

23

17

52

52

8

25

25

gniazdem 11
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2P+Z

2

z gniazdem 15
RJ-45

11

35

35

max.

17

52

52

z gniazdem 10
2P+Z

7

24

24

z gniazdem 15
RJ-45

11

35

35

23

Przeszkody w postaci kaloryferów itp. należy minąć pod przeszkodami, zabudowy meblowe należy
projektować tak aby posiadały wnękę pozwalającą dostawić meble do ściany.
W branży elektrycznej należy uwzględnić montaż ramek dostosowanych do montażu zarówno
gniazd dedykowanych jak i gniazd okablowania strukturalnego, ramki 4- i 2- modułowe.
Podstawowe parametry koryt:
Odporność na uderzenia: 2,0 J
Minimalna temperatura magazynowania i transportu: -25°C
Minimalna temperatura instalacji i eksploatacji: -5°C
Maksymalna temperatura eksploatacji: +60°C
Odporność na rozprzestrzenianie ognia: Nie rozprzestrzenia ognia
Stopień ochrony: IP 40
Napięcie znamionowe: 500 V
Stopień odporności mechanicznej: IK 07
UWAGA: koryta kablowe należy wyposażyć w systemowe zaślepki, łączniki i rozgałęźniki. Nie
dopuszcza się montażu elementów nie będących systemowym rozwiązaniem producenta koryt.
Całość koryt winna spełniać wymagania stawiane systemom tras kablowych i być od jednego producenta.
Oświetlenie wewnętrzne
6.1 Oświetlenie podstawowe
Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 z grudnia 2012, zastosowane oprawy oświetleniowe należy traktować jako przykładowe, z możliwością zamiany na inne
o równoważnych parametrach tak aby uzyskane za pomocą ich oświetlenie było zgodne z normą.
Należy zwrócić uwagę aby oprawy, w których zamontowane są inwertery oświetleniowe, wyposażyć w elektroniczne zapłonniki.
Dla potrzeb zasilania inwerterów oświetleniowych należy przewidzieć dodatkowy przewód zasilający YDY3x1,5mm. Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDY 3x1,5mm lub
YDY 4x1,5mm w zależności od potrzeb, łączniki światła należy montować w przedziale h=1,1 ~
1,4m.
Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:
korytarz 100lx
przedsionek 200lx
komunikacja 200lx
pom. techniczne 100lx
pom. biurowe 500lx
sala ekspozycyjna 300lx
WC 200lx
Współczynnik równomierności (Emin/Em) powinien zawierać się w przedziale: 0,5 - 0,7
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UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. LUXIONA, możliwa jest zamiana na
inne o równoważnych parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.
6.2 Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa
Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, w tym hydrantów, urządzeń ppoż..
W budynku przewiduje się montaż opraw oświetlenia awaryjnego opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawach oświetlenia z 1 godz. układem podtrzymania zasilania. Oświetlenie
ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, głównych ciągach komunikacyjnych, sali. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosić
1,0 lx.
W celu zasilenia inwerterów w oprawach oświetleniowych należy prowadzić dodatkową „żyłę fazowa” bezpośrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominięciem łączników klawiszowych itp.
oprawy z modułem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem „Aw”.
UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. LUXIONA, możliwa jest zamiana na
inne o równoważnych parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą, natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.
Instalacje odbiorcze gniazd
7.1 Instalacja gniazd odbiorczych dedykowanych
W pomieszczeniach biurowych, instalację gniazd dedykowanych 230V wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 w pętli tak aby przekrój przewodu PE był równy min. 4mm2. Projektuje się
zainstalowanie gniazd dedykowanych DATA warz z gniazdami teletechnicznymi. Zabrania się
podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt
instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych IP44.
W pomieszczeniach technicznych, instalację należy wykonać jako natynkową w rurkach osłonnych.
Do zasilania obwodów komputerowych projektuje się wydzielone obwody z sekcyjnych rozdzielnic elektrycznych. Obwodu tych odbiorników należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi typu A i o prądzie nominalnym różnicowycm ∆I=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym należy montować max. 3 szt. stanowisk komputerowych (co jest równoważne 9 szt.
gniazd zasilających).
Gniazda zasilające należy montować w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworząc tzw.
punkty elektryczno – logiczne (PEL). Każdy z takich punktów musi posiadać co najmniej 2 gniazda typu 2p+Z, wykonane jako DATA uniemożliwiające podłączenie innych niż dedykowane urządzenia elektryczne.
Gniazda wtyczkowe należy zróżnicować kolorystycznie np.:
- gniazda obwodów nierezerwowanych, ogólnego przeznaczenia - kolor biały,
- gniazda obwodów dla zasilania urządzeń komputerowych - kolor czerwony.
7.2 Instalacja gniazd odbiorczych
W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach instalację gniazd 230V wykonać
przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 0,3 - 0,5m od poziomu podłogi.
Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W
pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, pom. technicznych gniazda montować na wysokości
1,4m.
W pomieszczeniach technicznych, instalację należy wykonać jako natynkową w rurkach osłonnych.
Instalacja antyoblodzeniowa
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W celu ochrony dachu przed oblodzeniem i nadmiernymi opadami śniegu projektuje się system
anty oblodzeniowy sterowany z dedykowanych sterowników wraz z czujnikami wilgoci i temeratury, jako elementy wykonawcze projektuje się kable grzewcze.
8.1 Instalacja antyoblodzeniowa wjazdu garażowego
Zaprojektowano system oparty na sterowniku f. DEVI typu DEVIreg 850. Jako elementy wykonawcze projektuje się przewody grzeje prod. DEVI Deviflex typu: DTIP-18T. Instalację podzielono na dwie strefy, frontową i tylną, Szczegóły zgodnie z załączonymi schematami/rysunkami.
Instalacja teletechniczne – okablowanie strukturalnego
9.1 Opis systemu
o Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac;
o Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone
nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne
do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejącej
gwarancji;
o Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność
parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych de-embedded;
o Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego)
nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych);
o Wydajność systemu ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami Kat.6 / Klasa E;
o Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu UTP kat.6 o paśmie przenoszenia 250
MHZ w osłonie trudnopalnej LSZH;
o Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym gnieździe teleinformatycznym w uchwycie
do osprzętu (45x45);
o W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek 1xRJ45 kat.6
(konfiguracja pierwotna) system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;
o Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje
odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.
o Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6 (250MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC
11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem
spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.
o Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym
każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.
o Budynek obsługiwany jest przez jeden Główny Punkt Dystrybucyjny GPD umiejscowiony na
piętrze w pomieszczeniu Serwerowni (zbudowany zostały w oparciu o szafy serwerowe 42U 19” o
wymiarach 1000x800mm)
o System okablowania telefonicznego zaprojektowany został w oparciu o centralę IP;
o Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą być opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Nie-
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dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań „składanych” od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).
Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania
jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium
Verification Program.
Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność
wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu
okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej.
Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie
dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).
25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:
- gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bądź 25-letniej ksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostaną naprawione bądź wymienione);
- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami
transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy E);
- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801
Am. 1, 2).
Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów,
pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem
niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.
W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawić
umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów
systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji
Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron.
Ponadto wykonawca ma przedstawić dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzeń oraz projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty sporządzone w języku
obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników
wykonujących instalację, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika
pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów dynamicznych
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łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według
norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.
W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym na podstawie wykonanych pomiarów przez wykonawcę i zweryfikowanych przez producenta..
Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach
sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych:
A/B/C, gdzie:
A – numer szafy
B – numer panela w szafie
C – numer portu w panelu
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A – numer pomieszczenia
B – numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na
zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:
1. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej
1.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.
1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum
III poziomem dokładności.
1.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego (przy pomocy
adapterów typu Channel) dająca w wyniku analizę całego łącza, które znajduje się „w ścianie”,
łącznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo, na życzenie Użytkownika, należy przeprowadzić
pomiary w konfiguracji łącza stałego (wykorzystać adaptery typu Permanent Link), obejmujące
zakres okablowania od panela krosowego do gniazda Użytkownika.
1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne
z tymi, które są zawarte w normie EN50173-1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am1:2008
dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu:
RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,
IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,
NEXT (strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,
SNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżnego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z
par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,
ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z dwóch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
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CR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla każdej z
kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej,
Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,
Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej.
Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach.
Dla klasy E oraz wyżej należy wykonać testy przesłuchu obcego chyba, że tłumienie sprzężenia
jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
PS AACR-F – parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyższych parametrów oraz dokumentację pomiarową należy wykonać zgodnie z PNEN50346:2004 + A1:2008.
Poprawność parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas E lub F jest zapewniona przez odpowiednią budowę komponentów jeśli tłumienie sprzężenia kanału jest o przynajmniej 10 dB lepsze
niż limit dla klasy E wynoszący 80 – 20logf (limit dla środowiska elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).
Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej
dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. Zastosować się do
procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: Dostawy
rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w
Polsce oficjalną drogą dystrybucji Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych
okablowania, jak również procedur instalacji i administracji.
Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych
miedzianych. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umową NDI (umowa o posiadaniu statusu licencjonowanego przedstawiciela i wykonawcy/montażysty danego produktu umożliwiająca uzyskanie certyfikatu i 25 lat
gwarancji.) zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta na
podstawie wykonanych pomiarów przez wykonawcę i zweryfikowanych przez producenta.
Dopuszcza się każdy system okablowania spełniający wszystkie poniższe wymagania:
o
Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją
systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe;
o
W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym na podstawie wykonanych pomiarów przez wykonawcę i zweryfikowanych przez producenta.;
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o
Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, wkładki
wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego
samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej;
o
Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących
norm na min. Kategorię 6 wg ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1, wydajność komponentów ma być
potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;
o
Wydajność systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;
o
Instalacja dla systemu okablowania strukturalnego ma być poprowadzona kablem konstrukcji
UTP
o
Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje
odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP.
o
Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających
urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o
wydajności kategorii 6 (250MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm o
kablowania ISO/IEC
11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem
spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego.
o
Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym
każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.
o
W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy
oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz niezawodność łączy, nie dopuszcza się złączy zarabianych metodami beznarzędziowymi. Wymagane są
takie rozwiązania, do których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie wszystkich par w jednym ruchu narzędzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Dopuszcza się zakańczanie złączy narzędziami uderzeniowymi typu 110 lub równoważnymi przy
czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym w zestawach
instalacyjnych i panelach krosowych) nie może być większy niż 6 mm;
o max. średnicy żyły 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 250MHz;
o Ze względu na trwałość i niezawodność dopuszcza się kable zarabiane mechanicznie.
9.2 Dokumentacja powykonawcza
1. Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych
4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.
Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji (3 egzemplarze). Czwarty egzemplarz
raportu z pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania
w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.
9.3 Wymagania gwarancyjne
Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu
okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej.
Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik
wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie
dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania).
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25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować:
- gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostaną naprawione bądź wymienione);
- gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami
transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy 6);
- gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy 6 (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801
Am. 1, 2).
Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów,
pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem
niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.
W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma przedstawić
umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów
systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji
Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron.
Ponadto wykonawca ma przedstawić dyplomy ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzeń oraz projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty sporządzone w języku
obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników
wykonujących instalację (ukończony kurs 1 i 2 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich
torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.
W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym na podstawie wykonanych pomiarów przez wykonawcę i zweryfikowanych przez producenta.
9.4 Uwagi dla wykonawcy
Kable należy układać zgodnie z zaleceniami producenta, nie przekraczając dopuszczalnej siły ciągnienia kabli oraz maksymalnego promienia gięcia. Kable abonenckie do szaf krosowych należy
wprowadzać od strony podłogi, kable liniowe górą. Do koryt kablowych należy zastosować odpowiednie łączniki, narożniki i inne elementy instalacyjne wskazane przez producenta koryt.
Przepusty przez ściany oraz między kondygnacjami uszczelnić za pomocą materiałów ognioodpornych o odpowiedniej klasie odporności tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pożaru.
Przepusty wykonywać w rozmiarze odpowiadającym wymiarom prowadzonych koryt kablowych i
zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustu z rur HDPE z frezowanymi krawędziami. Wszelkie
elementy konstrukcyjne tj. belki stropowe, podciągi etc należy omijać.Dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań zamiennych w stosunku do przedstawionych w projekcie pod warunkiem zachowania
wszelkich norm oraz wymaganych parametrów zastosowanych materiałów i urządzeń.
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
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Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TNS z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN
na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej budynku RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla
wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy
(L1,L2,L3, N i PE).
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.
Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiające
Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać z pręta
FeZn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta FeZn Φ8mm (stal cynkowana
ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu otokowego. W
rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy B+C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem LgY35mm.
11.1 Uziom budynku
Obowiązkowo wykonać uziom otokowy z taśmy Fe-Zn30x4, taśmę ułożyć na min. głębokości
0,6m w odległości 1m od obrysu budynku, wyprowadzić końce do połączenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy głównej. Wykonać pomiary powykonawcze, w przypadku gdy
zmierzona rezystancja będzie większa niż R>10ohm należy przy końcach wyprowadzeń uzupełnić
o uziom pionowy pogrążany do uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.

Wszystkie urządzenia w.w. można zamienić na urządzenia o równoważnych parametrach

6

Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru
powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem,
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny
zostać odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:
• Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru
Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
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Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:
– ciągłości połączeń obwodów,
– rezystancji uziomu,
– rezystancji izolacji,
– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Pomiary instalacji teletechnicznych:
Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać:
Resistance
Propagation Delay
Attenuation
NEXT

rezystancja pary,
czas propagacji,
tłumienność,
przesłuch,

Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Do pomiarów należy stosować luksomierz. W
pomieszczeniach całą powierzchnie wnętrza należy podzielić na kwadraty i mierzyć natężenie
oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na wysokości
płaszczyzny roboczej.
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Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
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Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:
• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem
projektowym,
• Dziennik budowy i książkę obmiarów,
• Protokoły odbiorów częściowych,
• Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w
skład komisji wchodzą:
• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

LISTOPAD 2013

•
•
•

9

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

Str. -19-

Kierownik budowy (główny wykonawca robót),
Kierownik robót elektrycznych,
Przedstawiciele użytkownika obiektu.

Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10 Dokumenty odniesienia
Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
- PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część
1: Miejsca pracy we wnętrzach.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 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 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)
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- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń
ochronnych.
- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-59:
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje oświetleniowe.
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.
- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.
- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny pływackie i inne.
- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające
ogrzewacze sauny.
- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.
- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.
- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-715:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetleniowe o
bardzo niskim napięciu.
- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-740:
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
obiektów, urządzeń rozrywkowych, i straganów na terenie wesołych miasteczek i cyrków.
- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń
przewodów.
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo
alfanumerycznymi.
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- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i
urządzeń. Wymagania.
- PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych.
- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu
wyższym od 1 kV.
- PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
- PN-EN 50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym.
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń.
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności
publicznej.
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży
pożarnej.

Inne normy
- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe
i/lub wybuchowe.
- PN-EN 50171:2002 Niezależne systemy zasilania.
- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów
manipulacyjnych.
- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie.
- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne.
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć.
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia.
- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe.
- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia oświetleniowe.
- PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów
oświetlenia.
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- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy
na zewnątrz

