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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 teletechniczne.

1.2

Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych.
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.
Instalacja Domofonowa
Wejście na obiekt możliwe jest poprzez bramę wejściowe dla pieszych. Bramy wejściowe wyposażone są w domofon i rygiel, unifon komunikacyjny znajduje się pomieszczeniu 0.5 (kasa/kiosk).
Dodatkowo poprzez instalację domofonową istnieje możliwość zdalnego zwolnienia rygla w tripodzie.
Szczegółowy schemat zgodnie z załączonymi rzutami i rysunkami.
Instalacja SSWiN
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest zestawem elektronicznych urządzeń, służących do przekazywania kryterium alarmu w przypadku włamania i napadu. Proponuje się system
oparty na centrali PC1832 lub równoważny. Jest to centrala spełniająca wymagania stawiane systemom GRID II, dla obiektów muzealnych. Wyposażona została we wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania. Centrala oczywiście posiada port RS232 używany do jej programowania jak i pozwalający monitorować obiekt
za pomocą podłączonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocą magistrali
zostaną podłączone manipulatory wyposażone w wyświetlacze LCD.
Proponowany system jest w pełni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej konieczności
można go rozbudować o kolejne elementy. Centralę systemu projektuje się umieścić w pomieszczeniu szatni.
Przy projektowaniu SSWiN założono:
- całodobową obecność personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu
- techniczna ochrona powinna zapewnić ochronę wszystkich pomieszczeń
System należy wyposażyć w baterie akumulatorów podtrzymujących jego działanie.
Szczegółowe parametry i warunki pracy centrali na podstawie DTR producenta (w załączeniu).
Manipulatory montować wewnątrz chronionych stref, na wysokości 1,4m od posadzki. Kontaktrony należy montować od strony chronionej strefy, na futrynie w górnej części drzwi (na około 2/3
szerokości od strony zawiasu).
Czujki podczerwieni montować na wysokości 2,4m (od powierzchni posadzki). Należy zachować
jednakowe wysokości dla każdego pomieszczenia.
Sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować na zewnątrz, na wysokości min. 3m, jednak nie wyżej niż 5m (ze względu na utrudnioną konserwację).
Centralę należy zamontować na wysokości 1,7m (licząc do dolnej krawędzi obudowy).
4.1 Zasilanie systemu SSWiN
Jako zasilanie podstawowe projektuje się zasilanie napięciem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy elektrycznej (szczegóły w projekcie instalacji elektrycznych). Maksymalny
pobór mocy nie przekroczy 300W. Wyłącznik należy zabezpieczyć przed mimowolnym (lub celowym) wyłączeniem (np. przez plombowanie).
Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobsługowego. System należy wyposażyć w
baterie akumulatorów podtrzymujących jego działanie. w stanie czuwania (bez alarmu) przez 30h
oraz do 15minut w stanie wzbudzenia (w stanie alarmu).
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Przyjmuje się taki dobór akumulatorów aby system działał przez 30 godzin czuwania oraz 15 minut alarmu bez zasilania 230V. Jako zasilanie rezerwowe centrali przyjmuję się obudowę z akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A.
4.2 Podział na strefy
Ze względu na podział funkcjonalny i możliwości komunikacyjne, przewiduje się podział na strefy. Szczegóły zgodnie ze schematem i rzutami.
4.3 Okablowanie systemu
Przewody należy prowadzić po trasach wyznaczonych na rzutach poszczególnych kondygnacji, z
zachowaniem przepisowych odległości od innych instalacji (o ile to możliwe min. 30cm od pozostałych instalacji). Wszystkie trasy należy schować pod tynkiem (wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz). Wszystkie trasy poziome znajdujące się w ciągach komunikacyjnych lub na zewnątrz
obiektu, należy prowadzić w rurach gładkich PVC koloru białego o przekroju dobranym do ilości
prowadzonych przewodów, w pomieszczeniach bezpośrednio pod sufitem. Zejścia do urządzeń
należy wykonać podtynkowo prowadząc przewody w rurkach z PVC 16. Pomijając przejścia
przez ściany, dopuszcza się zamianę rurek PVC na rury giętkie typu PESZEL o wytrzymałości
min. 300N. Zarówno rury PVC twarde jak i giętkiej powinny być rurami nierozprzestrzeniającymi
płomień.
W miejscach gdzie nie ma możliwości prowadzenia przewodów pod tynkiem, należy je układać w
białym korytku natynkowym o rozmiarze odpowiednim do ilości przewodów.
Dopuszcza się wprowadzenie zmian prowadzenia tras kablowych, pod warunkiem wykonania dokumentacji powykonawczej.
Nie dopuszcza się natomiast łączenia przewodów i kabli poza elementami i urządzeniami systemu.
Dla podłączenia linii telefonicznej zaprojektowano przewód YTKSY2x2x0,5mm².
Linie sygnalizatorów optyczno-akustycznych należy prowadzić kablem YTKSY 4x2x0,75mm².
Manipulatory należy łączyć z centralą za pomocą przewodów YTDY 6x0,5mm². Ekspandery należy łączyć z centralą z pomocą przewodów YTDY 6x0,5mm² - do każdego osobna podwójna linia.
Ze względu na niewielkie odległości między urządzeniami zaleca się zasilanie czujek bezpośrednio
z centrali za pomocą 2 ostatnich żył przewodu układanego do ekspanderów. Dla czujek PIR należy
przewidzieć okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm². Dla kontaktronów można zastosować
przewody YTDY 4x0,5mm².
Dodatkowo dla podłączenia komputera z programem monitorującym (opcja) należy z centrali do
miejsca jego posadowienia ułożyć cztero-żyłową magistralę przewodem UTP 4x2x0,5mm². Przewody należy układać podtynkowo, a przejścia przez ściany w rurkach osłonowych RB.
Po ułożeniu przewodów, a przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na
wykonaniu sprawdzenia:
poprawności połączeń,
właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia,
adresowania i oznakowania linii dozorowych,
pomiarów rezystancji linii dozorowych,
pomiarów skuteczności uziemienia centrali,
4.4 Zalecenia eksploatacyjne
Zaleca się, aby system był konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi systemu alarmowego firmy Satel. Podczas każdej okresowej konserwacji należy wykonać następujące czynności:
-sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
-sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi
ręcznie,
-sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
-sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
-sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą producenta instalacji alarmowych,
-sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.
Zaleca się:
-nadanie odrębnego kodu dostępowego dla każdego użytkownika,

LISTOPAD 2013

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

Str. -9-

-nadawanie kodów dostępu do poszczególnych stref tylko i wyłącznie osobom do tego uprawnionym.
Instalacja CCTV
Instalację CCTV projektuje się w oparciu o rejestratory oraz klasyczne kamery wewnętrzne kopułkowe i zewnętrzne w obudowach z grzałką i wentylatorem z czujnikami ruchu i naświetlaczami IR.
Parametry tech. Kamer:
Kamera IP kopułkowa: NVIP-2DN2103D/IR-2P:
Kamera IP dzień/noc, z oświetlaczem IR, 2MPX, 1/2.8” CMOS, maks. rozdzielczość Full HD
1920x1080 do 30kl/s; 0lx (włączony IR), funkcje: DSS, DNR, DPC*, obiektyw motor zoom x3:
f=3~9 mm (F1.2~F2.1) z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością , dwa strumienie wideo,
kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, email alarmowy, zapis na karcie SD i
serwerze FTP, zasilanie PoE, 24VAC,
Najważniejsze cechy
• rozdzielczość 2 MPX (FULL HD)
• funkcja dzień/noc - filtr IR
• czułość od 0.02 lx (0 lx z włączonym IR)
• obiektyw ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością,
zoom optyczny x3,f=3 ~ 9 mm/F=1.2~2.7
• oświetlacz IR, zasięg do 25 m
• obsługa kart pamięci
Kamera IP kopułkowa: NVIP-5DN2021D/IR-2P
Kamera IP kopułkowa z obiektywem „rybie oko” , 5.0 MPX, CMOS, 1/2.5”, oświetlacz IR, zasięg
do 5 m, 0.2 lx/F=2.8 - tryb kolorowy (DSS), 0.02 lx/F=2.8 - tryb czarno-biały (DSS), 0 lx (IR włączony), DSS, WDR, DNR, obiektyw f=1.05 mm/F=2.8, 10 kl/s dla 2592 x 1944,15 kl/s dla 2048 x
1536, 25 kl/s dla pozostałych rozdzielczości, 4 strumienie, 5 stref prywatnosci, pre/post alarm,
gniazdo na karty SD, we/wy audio, wbudowanny mikrofon/głośnik , 1/1 we/wy alarmowe, PoE, 12
VDC/24 VAC, -10°C ~ 50°C
Najważniejsze cechy
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Możliwość pracy w podczerwieni
• Rozdzielczość przetwornika: 5.0 megapiksela
• Czułość: od 0.02 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
• Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów
oświetlenia sceny
• Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
• Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
• Typ obiektywu rybie oko, f=1.05 mm
• Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 6 diod LED
• 5 stref prywatności
• 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
• Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio
• w czasie rzeczywistym
• Kompresja H.264 lub M-JPEG
• Rozdzielczość przetwarzania wideo: -2592 x 1944 -2048 x 1536 (QXGA) -1920 x 1080 (Full
HD), -1280 x 1024 (SXGA), -1280 x 720 (HD), -1024 x 768 (XGA), -800 x 600 (SVGA), -720 x
576 (D1), -640 x 480 (VGA), -352 x 288 (CIF)
• Praca w trybie czterostrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla
każdego strumienia
• Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
• Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie AVI
• Funkcja harmonogramu
• Sprzętowa detekcja ruchu
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• Dwukierunkowa transmisja audio
• Obsługa kart micro SD/SDHC
• Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na
serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zapis pliku na kartę micro SD/SDHC, powiadomienie http
• Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu
„na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
• Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)
kamera typu: NVIP-2DN3001H/IRH-2P/GO
Kamera IP dzień/noc, z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP66, 2MPX, 1/2.8” CMOS, maks.
rozdzielczość Full HD 1920x1080 do 30kl/s; 0lx (włączony IR), funkcje: DSS, DNR, DPC*,
obiektyw motor zoom x3: f=3~9 mm (F1.2~F2.1) z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością , dwa strumienie wideo, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, email
alarmowy, zapis na karcie SD i serwerze FTP, średnica obudowy, zasilanie PoE, 24VAC, temperatura pracy od -40°C do 50°C.
Charakterystyka:
• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Możliwość pracy w podczerwieni
• Rozdzielczość przetwornika: 2.0 megapiksele
• Czułość: od 0.07 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
• Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
• Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
• Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)
• Obiektyw z automatycznie sterowaną ogniskową i ostrością, zoom x 3, f=3 ~ 9 mm (F1.2 ~ F2.1)
• Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
• Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 42 diod LED, zasięg do 30m
• 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
• Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
• Kompresja H.264 lub M-JPEG
• Maksymalna rozdzielczość przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (Full HD)
• Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości strumieni
• Przesyłanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
• Sprzętowa detekcja ruchu
• Dwukierunkowa transmisja audio
• Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na
serwer FTP, zapis na kartę SD, wyzwolenie wyjścia alarmowego
• Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu
„na żywo”, odtwarzania oraz
zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
• Klasa szczelności: IP 66
• Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
• Wbudowany wentylator i grzałka
• Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)
Parametry rejestratorów:
Platforma sprzętowa: NMS NVR7
Opis produktu
Platforma sprzętowa z zainstalowanym oprogramowaniem NMS. Możliwość nagrania do 64 strumieni o rozdzielczości HD, możliwość wysłania do stacji NMS Client do 150 strumieni w trybie
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na żywo lub do 16 strumieni w trybie odtwarzania. Możliwość instalacji maksymalnie 6 dysków
(łącznie z systemowym, bez DVD)
Charakterystyka produktu
• Rejestracja do 64 strumieni HD
• Obsługa strumieni o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080)
• Do 5 dysków wbudowanych - łącznie do 10 TB przestrzeni na nagrania
• Możliwość współpracy z zewnętrznymi macierzami dyskowymi
• Możliwość obsługi do 4 monitorów
• Zainstalowane oprogramowanie NMS
• Współpraca ze wszystkimi produktami NOVUS IP
Platforma sprzętowa: NMS KLIENT GFX RACK
Platforma sprzętowa z zainstalowanym oprogramowowanem NMS. Przystosowana do odbierania i
wyświetlania strumieni ze stacji NMS NVR. Możliwość odebrania do 96 strumieni, wyświetlania
do 25 strumieni na żywo lub odtwarzania do 16 strumieni z nagraniami. Z dodatkową wydajną kartą graficzną w obudowie RACK
Pozostałe elementy systemu CCTV zgodnie ze schematami i rzutami.
Jako okablowanie szkieletowe projektuje się ułożenia kabla typu UTK 4x2x0,5mm kat. 5e i podłączenie kamer za pomocą media konwerterów zgodnie ze schematem.
Nagłośnienie wewnętrzne
Dla uzyskania równomiernego pokrycia dźwiękiem sali projektuje się głośniki sufitowe dla uzyskania czytelnego i zrozumiałego przekazu mowy.
Aparatura nagłośnieniowa zasilana jest z sieci prądu przemiennego 230V, 50Hz. System nagłośnieniowy wykorzystuje do połączeń ekranowane przewody sygnałowe audio, koncentryczne
przewody antenowe oraz nieekranowane przewody głośnikowe. Wykaz połączeń pomiędzy urządzeniami, zamieszczony w tabeli, nie uwzględnia połączenia głównego zasilania sieciowego 230 V
AC. Urządzenia nagłośnieniowe należy umieścić w szafie rack.
Przewody głośnikowe należy prowadzić pod tynkiem lub na tynku po stropach i ścianach w rurkach instalacyjnych mocowanych do podłoża nie rzadziej niż co 100 cm lub w korytach kablowych
stosując mocowania zalecane przez producenta okablowania i elementów nośnych przewodów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy instalacją
kablową nagłośnienia a innymi instalacjami, które emitują szerokopasmowe zakłócenia dużej mocy i pola elektromagnetyczne mogące być przyczyną wstąpienia w głośnikach słyszalnych przydźwięków. Dotyczy to szczególnie okablowania mikrofonowego o niskim poziomie sygnału.
Przejścia przez granice stref pożarowych należy uszczelnić masą ognioodporną (np. HILTI
CP611A) w taki sposób, aby zachować odporność ogniową przegrody.
Zestawienie materiałów:
Typ urządzenia (podane na schemacie)

Typ

Ilość

Przewód do głośników sufitowych

TLgYp OFC 2x 2.5

150 m.

Przewód urządzenia audio zewnętrznego

LIYCY 6x0.5

10 m.

Ultra-lekki Modułowy Kufer zbiorczy rack 9U, głebo- EMS 400/9U lub równo- 1 kpl.
kość 400mm
ważny (450x469x496)
Mikrofon bezprzewodowy
np. TeachIR, prod. Toa

TeachIR lub równoważny

1 kpl.

Cyfrowy Rejestrator przebiegu KONFERENCJI 40GB Brecorder lub równoważny 1 kpl.
z CDrom, 1-kanał
Wzmacniacz Mocy class-D, 160W + 160W -100V UP 2162 lub równoważny

1 kpl.
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2we + priorytet, (230V)
Digital EQUALIZER+ FBX

GRQ-3122S lub równo- 1 kpl.
ważny

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np. TeachIR MR88 lub równoważny
prod. Toa

1 kpl.

Odtwarzacz SD-USB MP3 + Internet Radio, 1U

1 kpl.

IS 1044 lub równoważny

Listwa zasilania 4 gniazda do Rack 19", 2U + zabe- RACK-ZPAS-PZ-30F lub 1 kpl.
pieczenia
równoważny
Głośnik sufitowy 10W-100V, SPL 109dB

PL81/A lub równoważne

25 kpl.

6.1 Zalecenia eksploatacyjne
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów technicznych oraz wizualno-jakościowych.
Po zakończeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokonać następującego sprawdzenia i pomiarów instalacji:
kontrola zastosowań urządzeń i materiałów,
kontrola wykonywanych połączeń,
kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia lub przerwy, które mogły zaistnieć,
sprawdzenie rezystancji obwodów,
sprawdzenie rezystancji żył,

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,
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•

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.
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.

7

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.

8

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

9

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.
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- 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)
- 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
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przewodów.
- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów barwami albo
alfanumerycznymi.
- 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.
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- 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.
- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy
na zewnątrz

