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1. Opis techniczny 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej 

dla budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, os. 

Mielżyńskiego 5a, dz. nr 3736/7, 3736/1, 3147/22, 3144/3, 3142/49, 3145/21, 3147/21, 3147/10, 

3147/14, obręb nr 001 Swarzędz. Projekt swym zakresem obejmuje: 

 
• dystrybucję energii elektrycznej poprzez przyłączenie do sieci nN-0,4kV; 

• WLZ nN-0,4kV wraz z rozdzielnicami; 

• instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnątrz obiektowe, w tym oświetlenie podstawowe oraz 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne;  

• ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową (podstawową oraz przy uszkodzeniu); 

• instalacje odgromową i uziemiającą; 

• instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne, zapewniające dystrybucję usług 

telekomunikacyjnych w obiekcie, w tym instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja 

RTV/SAT, instalacja monitoringu, instalacja alarmowa, system BMS/SMS; 

• instalacja oddymiania grawitacyjnego. 

 

1.2. Założenia projektowe 

 Niniejszy projekt został opracowany na podstawie:  

• założeń branżowych; 

• podkładów architektonicznych oraz wytycznych inwestora; 

• wieloarkuszowej normy PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

• Norm instalacji elektrycznej: N SEP-E-004 - 2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa; PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1 - Miejsca pracy we wnętrzach; N SEP-E-005: Dobór przewodów 

elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest 

niezbędne w czasie pożaru; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1422 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( 

Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.). 

• Normy systemu instalacji alarmowej PN-EN 50131. 
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1.3. Bilans mocy 

 Bilans mocy sporządzono na podstawie:  

- projektu wykonawczego branży sanitarnej;  

- programu funkcjonalno-użytkowego;  

- założeń branżowych.  

Przyjęto współczynnik jednoczesności Kj =  0,65.  

���� = �� ∙ 	�
 +  � + ���� +  �
� + ���� +  ���� +  ���� +  ����� =
= 0,65 ∙ 	35 + 20 + 25 + 20 + 315 + 30 + 123 + 12� = 377$%  

gdzie: 

Kj – współczynnik jednoczesności; 

Ps – sumaryczna moc zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych (35kW); 

Pk – sumaryczna moc zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych (20kW); 

Padm – moc przewidziana dla części administracyjnej (25kW); 

Pszk – moc przewidziana dla części szkolnej (20kW); 

Purz  – moc urządzeń w salach dydaktycznych (315kW); 

Phot – moc przewidziana dla części hotelowej (30kW); 

Pkuch – moc przewidziana dla części kuchennej (123kW); 

Pwin  – moc dwóch dźwigów osobowych (12kW). 

 

1.4. Zewnętrzne linie kablowe  

            Budynek CKP zasilany będzie z rozdzielnicy nN abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN, 

zlokalizowanej przy granicy działki inwestora (wg warunków przyłączenia nr OD5/ZR1/3450/2015). 

Projekt stacji transformatorowej stanowi odrębne opracowanie.  

Na podstawie obliczeń zawartych w tabelach nr 1 i 2, dobrano następujący przekrój linii 

kablowej zasilającej: 

- odcinek: rozdz. nN stacji transformatorowej ÷ RG: kabel 2x (4xYAKXS 240mm2) + FeZn 25x4mm. 

 Kable układać na głębokości 70cm, w razie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym, od 

którego nie można zachować normatywnej odległości – w rurach ochronnych DVK na głębokości 

100cm.  

    Na kable - przy złączu, przy przepustach i w odstępach nie większych niż 10m - nałożyć 

oznaczniki, na których należy podać przebieg linii, typ kabla, znak użytkownika i rok założenia, po 

czym przysypać 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, następnie przykryć folią 

koloru niebieskiego. Wykop zasypać całkowicie, ubijając grunt warstwami co 20cm.  
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 Przebieg trasy kabla oraz lokalizacja stacji transformatorowej przedstawione zostały w 

projekcie zagospodarowania terenu. Schemat zasilania obiektu przedstawiony został na rysunku nr 

E/1. 

 

1.5. Wewnętrzne linie zasilaj ące 

 Z rozłączników bezpiecznikowych w rozdzielnicy głównej RG wyprowadzić wewnętrzne linie 

zasilające do poszczególnych podrozdzielnic instalacji elektrycznej, według schematu zasilania 

przedstawionego na rysunku nr E/1. Przewody prowadzić w metalowych, perforowanych korytach 

elektroinstalacyjnych w przestrzeni między-sufitowej  (sposób ułożenia typu E/F/B2, według normy 

PN-HD 60364-5-523). Okablowanie pionowe należy prowadzić na drabinkach kablowych, w szachtach 

instalacji elektrycznych. Przekroje i typy przewodów opisane zostały na rysunku nr E/1. Trasy 

wewnętrznych linii zasilających przedstawione zostały na rysunkach nr E/2 ÷ E/5. 

 

1.6.  Rozdzielnice nN 

 Rozdzielnicę główną RG projektuje się jako rozdzielnicę natynkową, o stopniu ochrony min. 

IP44, umieszczoną w dedykowanym pomieszczeniu rozdzielni głównej.  

Rozdzielnice piętrowe części szkolnej: RS0.1, RS1.1, oraz rozdzielnice piętrowe części 

hotelowej: RH0.1, RH1.1, RH1.2, projektuje się jako rozdzielnice natynkowe umieszczone w 

dedykowanych pomieszczeniach rozdzielni piętrowych.  

Rozdzielnice piętrowe części szkolnej: RS0.2, RS1.2 projektuje się jako rozdzielnice 

podtynkowe umieszczone na korytarzach budynku. 

Rozdzielnicę RWC projektuje się jako rozdzielnicę natynkową, o stopniu ochrony min. IP44, 

umieszczoną w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

Rozdzielnice RD1, RD2 i RD3 projektuje się jako rozdzielnice natynkowe, o stopniu ochrony 

min. IP67, umieszczone na dachu budynku.  

Rozdzielnice RP1.1÷RP.2.9 (z wyjątkiem RP1.5, RP1.6, RP1.7 oraz RP1.8) projektuje się jako 

rozdzielnice podtynkowe, umieszczone w pokojach hotelowych budynku. Rozdzielnice RP1.5 ÷ RP1.8  

wykonać jako rozdzielnice natynkowe. Rozdzielnice wyposażyć w stycznik umożliwiający sterowanie 

instalacją elektryczną w pokojach hotelowych za pomocą karty magnetycznej (key card switch).   

Pozostałe rozdzielnice należy umieścić w salach dydaktycznych. Rozdzielnice wyposażyć w 

wyłączniki główne z cewką wyzwalacza wzrostowego, umożliwiające wyłączenie napięcia w 

poszczególnych salach dydaktycznych za pomocą przycisków bezpieczeństwa. W każdej sali 

dydaktycznej zlokalizować co najmniej dwa przyciski bezpieczeństwa. 
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 Rozmieszczenie poszczególnych rozdzielnic przedstawione zostało na rysunkach nr  E/2 ÷ 

E/5, E/9.  

Wszystkie rozdzielnice w budynku, z wyjątkiem rozdzielnic w pokojach hotelowych, wykonać 

jako metalowe. Rozdzielnice montować na wysokości 1,10-1,85m nad powierzchnią podłogi. 

Rozdzielnice wykonać z listwami N oraz PE. Wyłączniki nadmiarowoprądowe zasilać za pomocą szyn 

łączeniowych, a połączenia między aparatami oraz obwody sterowania i sygnalizacji wykonać 

przewodami LgY.  

W rozdzielnicach umieścić podliczniki elektroniczne, mocowane na szynę TH35, zliczające 

energię elektryczną dla instalacji oświetleniowej oraz instalacji zasilającej urządzenia elektryczne 

branży sanitarnej i wentylacyjnej (wg programu LEMUR). Liczniki powinny umożliwiać zdalny odczyt 

poprzez komunikację z systemem BMS/SMS, za pomocą protokołu RS485 (lub innego w zależności 

od doboru systemu BMS/SMS). 

Schematy poszczególnych rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na rysunkach nr E/12 ÷ 

E/46. 

Projektuje się zasilanie rezerwowe w postaci zasilacza UPS o mocy 10kVA dla zestawu 

hydroforowego oraz centrali systemu oddymiania. Zasilacz UPS umieścić w pomieszczeniu rozdzielni 

głównej budynku (kondygnacja -1). Zasilacz UPS powinien zapewnić zasilanie rezerwowe dla w/w 

urządzeń w czasie min. 1h. 

 

1.7. Instalacja o świetleniowa 

Przy założeniu odpowiedniego natężenia oświetlenia na powierzchni pracy, zgodnego z 

normą „PN_EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach”, dobrano oprawy oświetleniowe w budynku. Obliczenia natężenia oświetlenia 

przedstawiono w załączniku cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Rozmieszczenie opraw 

oświetlenia przedstawione zostało na rysunkach nr E/5÷E/9. 

Sterowanie oświetleniem w salach dydaktycznych wykonać w oparciu o system wyposażony 

w czujniki ruchu oraz czujniki utrzymania stałego natężenia oświetlenia, regulujące strumień światła 

sztucznego w zależności od zmian światła naturalnego. Sterowanie w sali konferencyjnych oraz 

jadalni wykonać w oparciu o system, umożliwiający zaprogramowanie różnych scen oświetlenia. 

Sterowanie w pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych oraz korytarzach hotelowych wykonać 

w oparciu o czujniku ruchu. Sterowanie w głównych korytarzach części szkolnej budynku wykonać 

poprzez zegar sterujący zabudowany w rozdzielnicy RS.0.2. Na korytarzach umieścić łączniki 

dzwonkowe umożliwiające niezależne załączanie oświetlenia w oparciu o przekaźniki bistabilne 

zabudowane w rozdzielnicach piętrowych. W części szkolnej wydzielić osobne obwody dla oświetlenia 

nocnego korytarzy - załączanie oświetlenia nocnego odbywać sie będzie poprzez styczniki, sterowane 

z łącznika oświetleniowego umieszczonego w recepcji szkolnej.  
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W pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu kuchennym, pracowniach dydaktycznych (z 

wyjątkiem sal komputerowych), budynku D, oraz w pozostałych pomieszczeniach technicznych, 

zastosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony co najmniej IP44.  

Dobrane oprawy oświetleniowe posiadają mocowania pozwalające na uniwersalny sposób 

montażu. Oprawy w salach z lamelowym sufitem akustycznym należy zamontować na linkach 

podwieszanych do sufitu - spód oprawy na wysokości końca lamela sufitu. W pomieszczeniach z 

sufitem podwieszanym oprawy montować jako wpuszczane, które oprócz zatrzasków, podwieszane 

będą na linkach do sufitu stałego, tak aby nie obciążać sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach z 

sufitem stałym oprawy montować natynkowo, bezpośrednio do sufitu.  

Przewody zasilające i sterujące instalacją oświetleniowa prowadzić pod tynkiem (z wyjątkiem 

korytarzy - w przestrzeni międzysufitowej w korytkach elektroinstalacyjnych). Sposób ułożenia 

odpowiednio typu C lub E, według normy PN IEC 60364-5-523. 

1.7.1. Awaryjne o świetlenie ewakuacyjne 

Przy założeniu odpowiednich wymagań, zgodnych z normą „PN-EN 1838:2005 Zastosowanie 

oświetlenia - oświetlenie awaryjne.”, dobrano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w 

obiekcie. Zalecany czas świecenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny. Awaryjne 

oprawy ewakuacyjne należy podłączyć do pracy w trybie „na ciemno”. Wszystkie awaryjne oprawy 

ewakuacyjne powinny posiadać wymagane certyfikaty CNBOP. Typ oraz rozmieszczenie awaryjnych 

opraw ewakuacyjnych przedstawiono na rysunkach nr E/5÷E/9. Należy zastosować oprawy 

autonomiczne posiadające funkcję ‘autotest’, umożliwiającą automatyczne testowanie opraw bez 

wyłączania zasilania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno automatycznie załączać się w 

przypadku zaniku oświetlenia podstawowego w danej części budynku.  

Wg "PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego" awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać następujące funkcję 

 - oświetlać znaki ewakuacyjne; 

 - zapewniać oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wzdłuż i wszerz), w taki sposób, by umożliwić 

 bezpieczne poruszanie się ludzi po tej drodze, zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi 

 kierującymi do miejsc bezpiecznych; 

 - oświetlać sprzęt przeciwpożarowy usytuowany wzdłuż drogi ewakuacyjnej w sposób 

 umożliwiający jego łatwe rozróżnienie i użycie; 

 - zapewnić oświetlenie przez czas niezbędny do zakończenia ewakuacji; 

 - oświetlenie ewakuacyjne powinno być uruchomione w razie zaniku napięcia zarówno 

 lokalnego, jak i w całym budynku. 

 

Po wykonaniu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzić próby i 

badania zgodne z punktem nr 6 "PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oświetlenia 
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ewakuacyjnego". Serwisowanie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzić zgodnie 

z punktem nr 7 w/w normy. 

W profilach aluminiowych fasad przy drzwiach wejściowych należy przewidzieć miejsce dla 

przewodów elektrycznych, zasilających awaryjne oprawy oświetleniowe oraz siłowniki.   

W pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu kuchennym, pracowniach dydaktycznych (z 

wyjątkiem sal komputerowych), budynku D, oraz w pozostałych pomieszczeniach technicznych, 

zastosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony co najmniej IP44.  

 

1.8.  Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urz ądzeń elektrycznych 

W obiekcie wykonać instalacje gniazd wtyczkowych zasilanych z poszczególnych rozdzielnic 

zlokalizowanych w budynku. W pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu kuchennym, pracowniach 

dydaktycznych (z wyjątkiem sal komputerowych), budynku D, oraz w pozostałych pomieszczeniach 

technicznych, zastosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony co najmniej IP44.  

Zasilanie urządzeń sanitarnych zlokalizowanych na dachu obiektu (centrale wentylacyjne, 

agregaty klimatyzacji, wpusty dachowe itp.) wykonać z rozdzielnic dachowych RD1, RD2 i RD3 

kablami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.     

Urządzenia dźwigowe w szybie windowym dostarczane są jako kompletne. Dostawca 

zainstaluje tablice sterowe wind. Do tablic należy doprowadzić główne przewody zasilające z 

rozdzielnic piętrowych RS1.2 oraz RH2.1. Do miejsca lokalizacji tablicy sterowej windy należy 

doprowadzić przewód telekomunikacyjny w postaci skrętki UTP 4x2x0.5 służący do transmisji danych 

systemu dźwigu. Przewody należy prowadzić poza pomieszczeniem szybu windy. Windy muszą 

posiadać własny, fabryczny, dostarczany przez dostawcę układ podtrzymujący zasilanie, 

umożliwiający zjazd/podjazd windy na parter budynku oraz zapewniający oświetlenie awaryjne w 

windzie. W usługę montażu wind musi wchodzić montaż oświetlenia w szybie windowym (w dolnej 

części szybu, przy drzwiach należy zainstalować łącznik schodowy (drugi w tablicy sterowej windy). 

Oprawy oświetleniowe w szybie rozmieszczone będą na wysokości stropów pomiędzy 

poszczególnymi kondygnacjami. 

 Zasilanie zestawu hydroforowego oraz centrali systemu oddymiania wykonać sprzed 

wyłącznika ppoż. Jako zasilanie awaryjne zestawu hydroforowego oraz centrali oddymiania 

wykorzystać zasilacz UPS, zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku. Jako 

dodatkowe zasilanie awaryjne centrali oddymiania zastosować dedykowany zasilacz z zestawem 

akumulatorów, umieszczony w obudowie centrali oddymiania.  

 Zasilanie żaluzji zewnętrznych wykonać z rozdzielnic piętrowych RS... oraz RH.... Sterowanie 

żaluzjami zrealizować poprzez czujniki nasłonecznienia i wiatru, oraz poprzez wyjścia przekaźnikowe 

centrali BMS/SMS. 
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 Lokalizacja gniazd wtyczkowych, floorboxów oraz wypustów zasilających poszczególne 

urządzenia oraz podział na obwody przedstawiony został na rys. nr E/2 ÷ E/4, E/9. Przekroje i typy 

przewodów zasilających gniazda wtyczkowe oraz urządzenia przedstawione zostały na schematach 

rozdzielnic - rys. E/12 ÷ E46. 

Przewody zasilające prowadzić pod tynkiem (z wyjątkiem korytarzy - w przestrzeni 

międzysufitowej w korytkach elektroinstalacyjnych). Sposób ułożenia odpowiednio typu C lub E, 

według normy PN IEC 60364-5-523. 

 

1.9.  Instalacja RTV/SAT 

W części hotelowej budynku należy wykonać instalację masztu antenowego dla potrzeb 

instalacji RTV-SAT. Lokalizacja masztu przedstawiona została na rysunku nr E/10. Do masztu należy 

doprowadzić 11 przewodów koncentrycznych kategorii RG-6 lub wyższej, o parametrach jak dla 

budynkowych kabli koncentrycznych, odpornych na działanie czynników zewnętrznych (UV), 

zakończonych na panelu krosowym w szafie RACK PPD 1.1.. Dodatkowo do masztu antenowego 

należy doprowadzić rurę giętką, o średnicy niemniejszej niż 40mm, wyposażoną w pilota do wciągania 

instalacji. Przy maszcie rurę zakończyć w puszce zabezpieczonej przed czynnikami zewnętrznymi (IP 

55). Każdą linię RTV-SAT należy zabezpieczyć ochronnikiem przepięciowym. Na potrzeby instalacji 

RTV-SAT, w szafie RACK umieścić wzmacniacz kanałowy oraz Multiswitche 32-kanałowy oraz 16-

kanałowy. Schemat instalacji RTV-SAT przedstawiono na rysunku nr E/51. Z szafy teletechnicznej 

wyprowadzić przewody koncentryczne (współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, o tłumieniu nie 

większym niż 19dB/100m dla 860MHz, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię 

aluminiową i oplot o gęstości nie mniejszej niż 77% oraz miedzią żyłę wewnętrzną o średnicy nie 

mniejszej niż 1mm) do gniazd RTV/SAT w poszczególnych pokojach hotelowych. Po wykonaniu 

instalacji RTV-SAT należy wykonać pomiary impedancji falowej i tłumienia dla częstotliwości 860MHz 

każdego z łączy. 

 

1.10.  Instalacja monitoringu - CCTV 

System telewizji dozorowej należy wykonać tak, aby obejmował obserwacją: ciągi 

komunikacyjne, schody, sale konferencyjne, sale seminaryjne, pracownie dydaktyczne, taras 

techniczny na dachu oraz otoczenie zewnętrzne budynku: parkingi, wejścia do budynku, przestrzeń 

grillową.  

System monitoringu zaprojektowano w oparciu o kamery cyfrowe w technologii IP. Serwer 

systemu wraz z rejestratorem znajdować się będą w serwerowni, na poziomie -1. Instalację należy 

wykonać przewodami typu STP kat.6. Podgląd obrazu kamer dostępny będzie poprzez monitory 

zlokalizowane w recepcji szkolnej i recepcji hotelowej.  
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W budynku zastosować kamery kopułkowe IP, wewnętrzne, wandaloodporne z oświetlaczem 

IR, o rozdzielczości min. 2Mpx z regulowaną ogniskową, oraz o kącie widzenia min. 80 stopni. Kamery 

powinny posiadać funkcję detekcji ruchu oraz prędkość rejestracji - 30/kl/s. Przy wejściach do budynku 

zastosować kamery tubowe o podwyższonej rozdzielczości min. 4Mpx o parametrach jak powyżej. Na 

zewnętrznych elewacjach budynku umieścić kamery tubowe zewnętrzne o rozdzielczości min. 2Mpx z 

regulowaną ogniskową w obudowie IP66 (pozostałe parametry jak powyżej). Zasilanie wszystkich 

kamer poprzez POE. Do rejestracji obrazu z kamer zastosować dwa rejestratory sieciowe o prędkości 

nagrywania do 1080 kl/s, oraz o pamięci 24TB SAS, dedykowane do montażu w szafach RACK. Do 

podglądu obrazu z monitoringu zastosować dwie stacje klienckie (recepcja hotelu i recepcja szkoły) z 

monitorami LCD 2x 27 cali, 1080p, kąt widzenia min. 160 stopni. W pośrednich punktach 

dystrybucyjnych umieścić przełączniki sieciowe z POE, dedykowane dla instalacji monitoringu. W 

GPD umieścić przełącznik sieciowy agregujący. Do systemu podłączyć kamery zewnętrzne 

(komunikacja poprzez światłowód) - lokalizacja kamer zewnętrznych wg PZT. 

Lokalizacja kamer oraz osprzętu systemu monitoringu przedstawiono na rysunkach nr E/5 ÷ 

E/9. Schemat blokowy instalacji monitoringu przedstawiony został na rysunku nr E/47.  

 

1.11.  Instalacja alarmowa 

W budynku projektuje się system alarmowy wykonany w oparciu o pakiet norm PN-EN 50131. 

System alarmowy zaprojektowano w sposób zapewniający wzbudzenie alarmu i przekazanie sygnału, 

w przypadku naruszenia standardów bezpieczeństwa w obrębie budynku, zarówno w trakcie jego 

funkcjonowania, jak i po jego zamknięciu. System posiada pełne zabezpieczenia antysabotażowe 

oraz podtrzymanie pracy w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. System umożliwia załączanie 

alarmu w poszczególnych strefach budynku.  

Lokalizacja elementów osprzętu systemu alarmowego przedstawiona została na rysunkach nr 

E/5÷E/9. W pomieszczeniu Sali Obsługi Konsumenta C/0/14 zastosować czujniki ruchu PIR wraz z 

czujnikiem zbicia szyby. W pozostałych pomieszczeniach zastosować cyfrowe, szerokokątne czujniki 

ruchu PIR, z Quad'em logicznym, o zasięgu min. 15x20m. Klawiatury z wyświetlaczem LCD umieścić 

przy głównych wejściach do budynku. Na zewnętrznej elewacji umieścić sygnalizatory optyczno-

akustyczne. Centralę alarmową zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni na kondygnacji -1. 

Centralę umieścić w obudowie wraz z akumulatorem 18Ah, komunikatorem oraz ekspanderami wejść. 

 

1.12.  System BMS/SMS i KNX 

W budynku projektuje się uproszczony system BMS/SMS, umożliwiający połączenie instalacji 

CCTV oraz alarmowej. Serwer zarządzający systemem umieszczony zostanie w pomieszczeniu 

serwerowni. W recepcji hotelowej oraz recepcji szkolnej projektuje się umieszczenie stacji 

operatorskich umożliwiających podgląd oraz sterowanie systemem. System BMS/SMS umożliwiać 

będzie ponadto: 
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- monitoring zużycia mediów (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, ciepła woda 

użytkowa, zimna woda), poprzez analizatory sieci oraz liczniki posiadające wyjście RS485; 

- sterowanie zewnętrznymi żaluzjami poprzez wyjścia przekaźnikowe; 

- monitoring zużycia energii elektrycznej na potrzeby programu LEMUR, poprzez podliczniki 

energii elektrycznej umożliwiające komunikację w standardzie RS485, umieszczone w 

poszczególnych rozdzielnicach w budynku. 

 Dopuszcza się wykorzystanie innych protokołów komunikacji w zależności od doboru 

głównego serwera BMS/SMS. 

Wykonawca systemu zobowiązany jest do doboru wszystkich urządzeń wchodzących w skład 

systemu BMS/SMS, w sposób umożliwiający komunikację z wybranym głównym serwerem BMS/SMS  

 

W pomieszczeniach nr B/+1/2, B/+1/3 oraz B/+1/7 projektuje się instalację elektryczną 

wykonaną wg standardów systemu KNX, umożliwiającą kontrolę i sterowanie: instalacją 

oświetleniową, roletami, klimatyzacją oraz elektrozaworami grzejników elektrycznych. Instalację 

wykonać wg schematów rozdzielnic KNX1 i KNX2 przedstawionych na rysunkach nr E/54 i E/55.  

 

1.13.  Instalacje multimedialne, instalacja dzwonko wa, instalacja przyzywowa, instalacja KD 

W budynku projektuje się sale dydaktyczne oraz konferencyjne wyposażone w projektory 

cyfrowe oraz elektryczne ekrany projekcyjne. W pobliżu ekranu lub biurka prelegenta umieścić 

przycisk sterujący ekranem 'gora/dół'. Do projektorów doprowadzić okablowanie pozwalające na 

przesył danych i sterowanie urządzeniem z dwóch niezależnych punktów dostępowych (gniazda oraz 

floorboxy  HDMI, VGA, JACK). Urządzenia zasilać z rozdzielnic elektrycznych znajdujących się w 

poszczególnych pomieszczeniach. Dokładna lokalizacja projektorów wg projektu branży 

architektonicznej.  

W sali konferencyjnej B/+1/7 projektuje się system nagłośnienia konferencyjnego. W suficie 

podwieszanym umieścić głośniki dedykowane do sal konferencyjnych. Do każdego głośnika 

doprowadzić niezależnie przewód OMY 2x1,5mm2. Szafę Audio Rack, umieszczoną na zapleczu sali, 

wyposażyć w wzmacniacz mocy z mikserem dedykowany dla zainstalowanego systemu głośników, 

odtwarzacz CD/USB oraz dwa zestawy mikrofonów bezprzewodowych z odbiornikami.  

 

W budynku szkolnym projektuje się instalację dzwonkową, sterowaną ze skrzynki sterującej 

umieszczonej w recepcji szkolnej. Sterowanie powinno umożliwiać zaprogramowanie dzwonków, 

przełączanie pomiędzy lekcjami normalnymi i skróconymi, włączenie sygnałów alarmowych oraz 

włączenie przerwy wakacyjnej.   

 

W budynku projektuje się instalację przyzywową umożliwiającą: 

- wezwanie personelu przebywającego w recepcji szkolnej do łazienek dla niepełnosprawnych 

w części szkolnej budynku; 

- wezwanie personelu przebywającego w recepcji hotelowej do łazienki dla 

niepełnosprawnych oraz pokoi dla niepełnosprawnych nr  1.1 oraz 2.1 w części hotelowej budynku; 
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Rozmieszczenie elementów systemu przyzywowego przedstawiono na rysunkach nr E/3÷E/5.  

 

W pokojach hotelowych przy łóżku znajdują się manipulatory STK1. W łazienkach, w puszce 

umieszczonej na wysokości ok. 2,10m, zainstalowany jest przycisk pociągowy. Kasownik 1-obwodowy 

mieści się w puszce instalacyjnej przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Naciśnięcie przycisku 

manipulatora lub pociągowego powoduje zadziałanie alarmu w recepcji, sygnalizując numer 

pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Personel po przyjściu do pomieszczenia kasuje 

wezwanie przyciskiem kasownika.  

 

            W celu ograniczenia możliwości wejścia do budynku osobom niepożądanym, projektuje się 

system kontroli dostępu. W tym celu przy głównych drzwiach wejściowych zainstalowane będą czytniki 

kart zbliżeniowych, elektrorygle rewersyjne NO z czujnikiem naciśnięcia klamki, przyciski dzwonkowe 

oraz czujniki do kontroli stanu drzwi. Przyciski otwarcia zostaną umieszczone w recepcji szkolnej i 

recepcji hotelowej. 

        Głównym elementem systemu są kontrolery współpracujące z czytnikami kart zbliżeniowych, 

sterującymi elementami wykonawczymi przejść kontrolowanych tj. czujnikami stanu drzwi oraz 

zamkami z ryglem elektromagnetycznym. Obwód elektrozamków dla drzwi wyposażonych w siłowniki 

systemu oddymiania, włączyć w styk PKA centrali systemu oddymiania. Zadziałanie systemu 

oddymiania powoduje w pierwszej kolejności otwarcie elektrozamka, a następnie otwarcie drzwi 

poprzez siłowniki.  

      Kontroler posiadać powinien układ zasilania zapewniający po wyłączeniu zasilania podstawowego 

bezawaryjną pracę systemu na min. 8 godzin. Podstawowym elementem identyfikacyjnym jest karta 

zbliżeniowa o zasięgu do 10 cm wykorzystywana jako identyfikator.  

      Komunikacja pomiędzy kontrolerami w systemie ma odbywać się magistralą komunikacyjną z 

protokółem RS 485. Wszystkie informacje i dane niezbędne do podejmowania decyzji przechowywane 

będą w bazie danych kontrolera.  

    Schemat blokowy instalacji systemu kontroli dostępu przedstawiony został na rys. nr E/56. 

Lokalizacja elementów systemu przedstawiona została na rysunku nr E/4. 

 

1.14.  Instalacja fotowoltaiczna i turbiny wiatrowe j 

W budynku projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej P=10kW. Jako źródło 

energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne o mocy 250W (40szt.). Moduły 

zostaną zamocowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych (kąt nachylenia 25˚), na płaskim 

dachu budynku B. Rozmieszczenie modułów przedstawione zostało na rysunku nr E/10. Moduły PV 

podłączyć do inwertera zlokalizowanego w pomieszczeniu pracowni Energii Odnawialnej. Inwerter 

powinien posiadać możliwość komunikacji przewodowej z Internetem, w celu przesyłania informacji do 

serwera zewnętrznego, co umożliwi zdalny odczyt danych o osiągniętej produkcji energii w 
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poszczególnych okresach czasu (dzień, tydzień, miesiąc, rok). Inwerter powinien posiadać możliwości 

gromadzenia i wizualizacji danych. Dopuszcza się wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez 

producentów inwerterów. Połączenie inwertera do modułów PV zostanie zrealizowane poprzez dwa 

stringi (20szt. paneli PV każdy), za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych 

fotowoltaicznych IBC FlexiSun PV1-F 6,0mm2. Kable pomiędzy modułem PV a inwerterem będą 

prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy 

czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i 

będą odporne na promieniowanie UV. Na etapie wykonawstwa należy stworzyć opracowanie 

opisujące prognozowaną wydajność instalacji fotowoltaicznej przy uwzględnieniu lokalizacji paneli 

fotowoltaicznych. 

Na dachu budynku A zarezerwowano miejsce pod dalszą rozbudowę instalacji fotowoltaicznej, 

do mocy 30kW. Z pracowni Energii Odnawialnej do miejsc wskazanych na rysunku nr E/6 należy 

doprowadzić rury ochronne z pilotem, umożliwiające późniejsze wciągnięcie przewodów do paneli 

fotowoltaicznych. Pozostałe elementy potrzebne do rozbudowy instalacji: inwerter o mocy 30kW, 

okablowanie, konstrukcje wsporcze paneli, panele fotowoltaiczne - nie są objęte niniejszym 

opracowaniem.  

Na dachu budynku projektuje się turbinę wiatrową o pionowej osi obrotu, o mocy 300W. 

Lokalizacja turbiny przedstawiona została na rysunku nr E/10. Turbinę wiatrową połączyć z 

inwerterem dedykowanym do turbin wiatrowych, umieszczonym w pracowni Energii Odnawialnej. 

Inwerter powinien posiadać możliwość komunikacji przewodowej z Internetem, w celu przesyłania 

informacji do serwera zewnętrznego, co umożliwi  zdalny odczyt danych o osiągniętej produkcji energii 

w poszczególnych okresach czasu (dzień, tydzień, miesiąc, rok). Inwerter powinien posiadać 

możliwości gromadzenia i wizualizacji danych. Dopuszcza się wykorzystanie rozwiązań oferowanych 

przez producentów inwerterów.  

Projektuje się montaż rozdzielnicy naściennej RPV obok inwerterów instalacji PV i turbiny 

wiatrowej. W rozdzielnicy umieścić osprzęt zabezpieczający instalację DC i AC oraz ochronniki 

przeciwprzepięciowe. Rozdzielnicę RPV połączyć z rozdzielnicą główną budynku. Schemat 

rozdzielnicy RPV przedstawiono na rysunku nr E/44. 

 

 

1.15.  Ochrona od pora żeń 

 Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować samoczynne wyłączenie 

napięcia w układzie sieciowym TN–S, za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych i 

bezpieczników topikowych. Do wszystkich odbiorników, należy doprowadzić przewód ochronny PE.  

Jako środek uzupełniający ochronę podstawową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym 100 i 30 mA.  

 Maksymalny czas wyłączenia zwarć jest równy 5s– dla wlz-ów oraz 0,4s i 0,2s – dla obwodów 

odbiorczych o napięciu 230V i 400V. 
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1.16.  Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu.  

 Projektuje się zainstalowanie dwóch przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

wyłączających zasilanie w obiekcie, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru – zasilanie centrali oddymiania oraz zestawu 

hydroforowego. Zasilanie w/w urządzeń wykonać kablami ognioodpornymi NHXH-J FE180/E90 z 

zasilacza UPS. 

 Przeciwpożarowe wyłączenie zasilania realizowane jest przy pomocy wyłącznika 

zabudowanego w rozdzielnicy głównej RG. Zadziałanie PWP skutkuje również wyłączeniem 

rozłączników w rozdzielnicy energii odnawialnej RPV oraz wyłączeniem zasilaczy UPS w szafach 

RACK. Przy wejściach do budynku zostaną zainstalowane zbijalne przyciski przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu. Przyciski zostaną umieszczone w obudowach koloru czerwonego z szybką i 

zostaną opisane w sposób trwały i czytelny. Przyciski muszą posiadać wymagany certyfikat CNBOP. 

 

1.17.  Połączenia wyrównawcze. 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej zainstalować główną szynę wyrównawczą CC. 

Zamontować ją na wysokości 1,2 m od powierzchni podłogi. Główną szynę wyrównawczą połączyć z 

szyną PE znajdującą się w rozdzielnicy RG za pomocą przewodu LgY 25mm2. Wykonać główne 

połączenia wyrównawcze z metalowymi rurociągami wody, kanalizacji, c.o., wentylacji, chłodnictwa, 

metalową konstrukcją szybu windy itp. Połączenia wykonać w sposób stały przy pomocy połączeń 

skręcanych (obejmy dwuśrubowe). W instalacji wodnej zbocznikować wodomierz poprzez obejmy 

przewodem LgY 25mm2. Ponadto wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe w łazienkach oraz w 

salach dydaktycznych - przewodami LgY 6mm2. Główną szynę wyrównawczą uziemić poprzez 

połączenie do uziomu fundamentowego budynku. Połączenie uziomu z główną szyną wyrównawczą 

musi być rozłączalne.  

 

1.18. Uwagi dla wykonawcy 

 Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wszelkie niezbędne próby odbiorcze oraz 

pomiary zgodnie z PN-HD 60364-6. 

 

1.19.  Uwagi ko ńcowe 

 Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.290 ze zm.), 

przy wykonaniu prac budowlano montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu 

 

E-16 
Lipiec 2016 

 Za dopuszczenie do obrotu i stosowanie w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o 

równowa żnej lub lepszej jako ści . Zmiany materiałów muszą zostać zaakceptowane przez 

Projektanta i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania innych rozwiązań projektowych. 

 Ilekroć w projekcie jest mowa o „rozwiązaniu systemowym” oznacza to zastosowanie 

kompletnego systemu wybranego producenta i wykonanie ściśle wg jego wytycznych przez osoby 

posiadające stosowne szkolenia. Nie dopuszcza się rezygnacji z warstw systemu, pocienienia powłok, 

zastosowania rozwiązań spoza systemu itp.  

 Podane w projekcie nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a jedynie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Dopuszcza się zastosowanie  materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych do tych przywołanych w projekcie. Przez pojęcie 

równoważnych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia należy rozumieć materiały, urządzenia 

i elementy wyposażenia gwarantujące realizację przedsięwzięcia zgodnie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych oraz efektu wizualnego 

takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  

 W celu spełnienia warunków opisanych powyżej zmiany materiałów muszą uzyskać pisemną 

akceptację projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został on ustanowiony. Koniecznym 

jest wówczas podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia, elementu 

wyposażenia lub materiału oraz załączenia niezbędnych dokumentów takich jak: atest PZH, 

deklaracja zgodności producenta/ aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca 

wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń. W przypadku, 

gdy zastosowanie tych materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia będzie wymagać zmiany 

dokumentacji projektowej, koszty zmiany projektu poniesie strona wprowadzająca zmiany. 

 

Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy będące przegrodami 

pożarowymi należy uszczelnić zaprawą ognioodporną o odporności nie mniejszej niż odporność 

przegrody zgodnie z Aprobatą Techniczna. 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu 

 

E-17 
Lipiec 2016 

 W miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej do budynku należy 

zapewnić szczelność przejść instalacyjnych na przenikanie gazu do wnętrza budynku. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zachować prawidłową odległość między instalacjami 

elektrycznymi, a instalacjami telekomunikacyjnymi celem wyeliminowania zakłóceń. 

Wszelkie zmiany spowodowane zastosowaniem przez Wykonawcę innych, niż przyjętych w 

niniejszym projekcie, rozwiązań lub materiałów, muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta oraz 

uwzględnione w projekcie powykonawczym, sporządzonym na koszt Wykonawcy.    
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2. Obliczenia techniczne     

2.1. Dobór przewodów i zabezpiecze ń  

Kryterium wytrzymałościowe doboru przewodów zakłada, że przekrój przewodu nie może być 

mniejszy niż 1,5mm2 i dla wszystkich obliczeń jest takie samo, w związku z czym nie zostało 

powielane w poniższych obliczeniach. 

Przy doborze przewodów zasilających gniazda wtyczkowe, przyjęto założenie, że maksymalny 

prąd w nich płynący nie przekroczy 16 A. Na podstawie tego założenia została dobrana moc obwodu 

wykorzystana w obliczeniach. 

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane. 

1) Nagrzewanie pr ądem roboczym 

&�'( = )
�*∙√'∙��
, (1) 

gdzie: 

P – moc obwodu, 

Un – napięcie znamionowe obwodu, 

-./0 - współczynnik mocy obwodu. 

 

2) Nagrzewanie pr ądem przeci ążeniowym 

- dla bezpieczników zawartych w projekcie   

&� = 1,2
1,34 ∙ &�        (2) 

- dla wyłączników zawartych w projekcie  

&� = &�         (3) 

gdzie:  

&� 5  prąd znamionowy zabezpieczenia. 

 

3) Nagrzewanie pr ądem zwarciowym 

/ D 1
 ∙ EFG�

1          (4) 

&HI 5 wartość całki Joule′a wyłączania 

$ 5 największa jednosekundowa gęstość prądu, przy czym: 

dla aluminium współczynnik ma wartość $WX = 74 Z
[[H, 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu 

 

E-19 
Lipiec 2016 

dla miedzi współczynnik ma wartość $\� = 115 Z
[[H. 

 

4) Dopuszczalny spadek napi ęcia 

- dla obwodów trójfazowych 

/ D 100 ∙ √3 ∙ F∙X∙��
,
_̂`∙Δ�%∙�       (5) 

- dla obwodu jednofazowych 

/ D 200 ∙ F∙X∙��
,
_̂`∙Δ�%∙�       (6) 

gdzie: 

I – znamionowy prąd obwodu, 

L – długość obwodu, 

bcd 5 konduktywność żyły przewodu w 70℃, 

Δg% 5  największy dopuszczalny spadek napięcia przy obciążeniu prądem I i%j, 
U – napięcie znamionowe obwodu. 

 

 Na podstawie przedstawionych powyżej wzorów zostały przeprowadzone obliczenia 

pozwalające na dobór przewodów i zabezpieczeń. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli nr 1 

i tabeli nr 2.  
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3. Instalacja odgromowa 

Na podstawie normy PN-EN 62305 dla rozpatrywanego obiektu obliczono wartość ryzyka 

szkód piorunowych R1. Wartość ta wynosi 1,04 ∙ kl-4. Tolerowana wartość tego komponentu, wynosi 

RT = 10-5. Obliczone ryzyko jest większe, niż tolerowane, więc zastosowanie ochrony odgromowej 

obiektu jest konieczne. 

W celu redukcji ryzyka do dopuszczalnej wartości RT, należy zastosować poniższe środki 

ochrony obiektu: 

• w rozpatrywanym obiekcie należy zainstalować LPS klasy IV. 

• w wewnętrznych układach zasilania należy zastosować skoordynowany układ 

ograniczający przepięcia (SPD).  

 

Całkowite ryzyko R1 dla obiektu z zastosowaną ochroną odgromową wynosi 6,05 ∙ klmn i jest 

mniejsze od ryzyka tolerowanego RT. Przyjęte środki ochrony są zatem wystarczające i należy 

uwzględnić je podczas projektowania instalacji odgromowej obiektu. 

 

3.1 Obliczenia techniczne 

 

3.1.1. Obliczenia minimalnej ilo ści przewodów odprowadzaj ących 

Lp = lqrs
Wu

= 316
20 = 15,8 

gdzie: 

Lp - minimalna ilość przewodów odprowadzających; 

lqrs - długość obwodu obiektu chronionego; 

Wu – odstęp pomiędzy przewodami odprowadzającymi zależny od klasy LPS. 

W rozpatrywanym obiekcie należy zainstalować minimum 16 przewodów odprowadzających. 

 

3.1.2. Obliczenia bezpiecznych odst ępów izolacyjnych 

Dobierając układ zwodów konieczne jest stworzenie odpowiedniej strefy ochronnej 

uniemożliwiającej przeskoki iskrowe od zwodów, do chronionych obiektów na dachu. 

 s D kw ∙ xy
xz ∙ l = 0,04 ∙ d,33

1 ∙ 35 = 0,62 m 
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gdzie: 

s – minimalny odstęp izolacyjny; 

kw = 0,04  – współczynnik uzależniony od klasy LPS; 

k{ = 1  – współczynnik zależny od materiału odstępu izolacyjnego (powietrze); 

k| = 0,44 - współczynnik zależny od rozpływu prądu w przewodach LPS; 

l = 35 m  - max. długość od punktu zbliżenia do uziomu. 

 

3.2 Zwody poziome 

Jako naturalne zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe opierzenia attyk (o 

grubości min. 0,5mm). Należy zapewnić ciągłość połączeń między kolejnymi elementami blachy attyki. 

Zwody poziome pomiędzy attykami wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm umieszczonym 

na uchwytach betonowych na powierzchni dachu. Rozmieszczone zwody tworzą siatkę o wymiarach 

oczka maksymalnie 20x20m, zgodnie z IV klasą ochrony odgromowej. Odległość miedzy kolejnymi 

uchwytami powinna wynosić maksymalnie jeden metr. Instalacje wykonać nie dziurawiąc dachu. Do 

zwodów poziomych podłączyć rynny ściekowe oraz wszystkie, nie znajdujące się w strefie chronionej, 

przewodzące elementy na dachu obiektu. Rozmieszczenie zwodów przedstawiono na rysunku nr 

E/10. 

 

3.3 Zwody pionowe 

Na dachu projektowanego budynku znajdują się kominy, centrale wentylacyjne, agregaty 

klimatyzacji, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz maszt antenowy. W celu ochrony w/w 

obiektów należy zastosować zwody pionowe o wysokościach: 1,5m, 2m oraz 3,5m oraz 4m. 

Projektowane zwody pionowe połączyć do zwodów poziomych za pomocą zacisków krzyżowych. 

Rozmieszczenie zwodów przedstawiono na rysunku nr E/10. 

 

3.4 Przewody odprowadzaj ące i uziemiaj ące 

Przewody odprowadzające należy wykonać z płaskownika 25x4mm umieszczonego w 

środowisku niepalnym pod elewacją budynku. Przewody odprowadzające powinny być instalowane 

wzdłuż odcinków prostych i pionowych tak, by zapewnić najkrótszą drogę do ziemi. Zaciski probiercze 

należy zainstalować w studzienkach odgromowych pod powierzchną terenu, w opaskach żwirowych 

budynku. Na krawężnikach znajdujących sie w pobliżu studzienek odgromowych wykonać znacznik 

wskazujący ich lokalizację. Przewody uziemiające wykonać za pomocą płaskownika FeZn 25x4mm. 

Umiejscowienie przewodów odprowadzających  przedstawiono na rysunku nr E/10.  
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3.5  Uziemienie 

W celu uziemienia budynku należy wykonać uziom fundamentowy za pomocą bednarki 

stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm  umieszczonej w dolnej warstwie płyty i ławy fundamentowej, 

która znajduję się bezpośrednio na gruncie podłoża. W celu ochrony przed korozją stosuję się otulinę 

z chudego betonu o grubości co najmniej 50mm. Płaskownik należy mocować pionowo (dłuższy bok 

przekroju poprzecznego prostopadły do powierzchni gruntu) stosując uchwyty co 2-3m. Wartość 

rezystancji uziemienia powinna wynosić: R<10Ω. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartości 

rezystancji uziemienia należy dołożyć do instalacji dodatkowe uziomy pionowe. Sieć uziemiającą 

połączyć z zaciskami probierczymi w studzienkach odgromowych, z główną szyną wyrównawczą oraz 

z posadzkami antyelektrostatycznymi w pomieszczeniach: A/+1/11, B/+1/12, B/-1/1, B/0/5, B/+1/5, 

C/0/4, C/+1/4 za pomocą płaskownika FeZn 25x4mm. Rzut sieci uziemiającej przedstawiono na 

rysunku nr E/11. 

 

3.6 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Połączenia uziomu w ziemi należy wykonać poprzez spawanie, a następnie zabezpieczyć 

przed korozją za pomocą lakieru asfaltowego. 

 

3.7 Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Projektuje się ochronę przeciwprzepięciową w oparciu o ograniczniki klasy B, zainstalowane w 

rozdzielnicy RG. Dodatkowo w rozdzielnicach piętrowych oraz rozdzielnicach sal dydaktycznych 

zastosować ograniczniki przepięciowe klasy C. Nie stosować ograniczników przepięć dedykowanych 

dla budownictwa jednorodzinnego.  
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4. System oddymiania grawitacyjnego 
 

4. 1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest projekt instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego 

klatek schodowych i szybu windowego, w części hotelowej budynku Centrum Kształcenia 

Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. Części hotelowa budynku 

składa się z trzech kondygnacji nadziemnych. Projektuje się system samoczynnych urządzeń 

oddymiających sterowany za pomocą systemu wykrywania dymu na klatce schodowej oraz 

przyległych korytarzach.  

4.2.  Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- rozmieszczenie elementów systemu oddymiania; 

- schematy blokowe połączeń systemu oddymiania; 

- opis techniczny; 

- uwagi odnośnie konserwacji, użytkowania i prób odbiorczych systemu. 

 

4.3.  Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania stanowi: 

- podkłady architektoniczne; 

- projekt budowlany instalacji elektrycznej; 

- norma PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła: Zasady 

 projektowania; 

-- PN-EN 12101-2:2005  System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące klap dymowych; 

- PKN-CNT/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 

ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 

2012 r. poz. 462 ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).  
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4.4.  Opis systemu oddymiania grawitacyjnego 

Projektowana instalacja oddymiania grawitacyjnego ma na celu zapewnić sprawną ewakuację 

osób przebywających w obiekcie w czasie pożaru, poprzez zapobieganie zadymieniu dwóch klatek 

schodowych oraz szybu windowego w części hotelowej budynku. Realizowane oddymianie 

grawitacyjne polega na otwarciu klap oddymiających wyposażonych w siłowniki 24V DC oraz drzwi 

napowietrzających wyposażonych w siłowniki 24V DC. Lokalizacje siłowników i otworów 

napowietrzających i oddymiających przedstawiono na rysunkach E/7 i E/10. System wyposażyć w 

przyciski przewietrzania oraz czujkę pogodową - umożliwiające otwieranie i zamykanie klap 

dymowych, w celu przewietrzenia klatek schodowych. Przycisk przewietrzania PP1 odpowiada za 

otwarcie klap dymowych SO1 oraz SO2. Przycisk przewietrzania PP2 odpowiada za otwarcie klapy 

dymowej SO3. 

Centrala systemu oddymiania COD umieszczona została w recepcji, na parterze budynku. 

Centralę zasilić poprzez akumulator buforowy 8x7,2Ah/12V, zasilony sprzed wyłącznika PPOŻ 

instalacji elektrycznej. Zasilacz dla centrali oddymiania oraz zasilacz dla sygnalizatorów optyczno-

akustycznych umieścić przy centrali COD. System oddymiania grawitacyjnego zostanie uruchomiony 

sygnałem z czujek dymowych umieszczonych na klatkach schodowych oraz na przyległych 

korytarzach budynku, lub z przycisków oddymiania. Uruchomienie systemu skutkować będzie: 

- otwarciem elektrozamków rewersyjnych NO drzwi napowietrzających, poprzez styk alarmowy 

PKA centrali oddymiania (przerwa w obwodzie); 

- otwarciem drzwi napowietrzających; 

- otwarciem klap oddymiających; 

- zadziałaniem sygnalizatorów optyczno-akustycznych umieszczonych na klatce schodowej 

oraz przyległych korytarzach; 

- wysłaniem sygnału o alarmie poprzez transmiter sieciowy GSM; 

- zjazdem windy osobowej na parter budynku. 

 

Maksymalny czas od wykrycia dymu przez czujkę optyczną, lub zadziałania przycisku 

oddymiania do wykonania w/w zadań systemu wynosi 120 sekund. 

System oddymiania będzie składał się z następujących elementów: 

� autonomiczna centrala sterowania oddymianiem wyposażona w układ podtrzymania 
zasilania; 

� przyciski oddymiania; 

� przyciski przewietrzania; 

� czujka pogodowa; 

� czujki optyczne dymu; 

� sygnalizatory optyczno-akustyczne; 

� transmiter sieciowy GSM; 

� siłowniki 24V DC klap oddymiających;  

� siłowniki 24V DC drzwi napowietrzających. 

Rozmieszczenie osprzętu systemu oddymiania przedstawiono na rysunkach nr E/7 ÷ E/10. 
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Schemat blokowy połączeń systemu przedstawiony został na rysunku nr  E/53. 

 

4.5. Opis osprz ętu systemu oddymiania 

 Na potrzeby konfiguracji systemu oddymiania, w części rysunkowej dobrano modele i 

producentów osprzętu. Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych 

materiałów o równoważnej lub lepszej jakości. 

 

- Centrala oddymiania  

Centrala oddymiania jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do uruchamiania 

urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania, napowietrzania oraz sterowania innymi 

elementami mechanicznymi i umożliwia:  

- wykrywanie pożaru (zadymienia);  

- uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych;  

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);  

- automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych; 

- automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;  

Centrala oddymiania musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno 

ruchową.  

 

- Optyczna, konwencjonalna czujka dymu  

Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w 

początkowym stadium pożaru wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed 

pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka powinna 

charakteryzować się znaczną odpornością na wiatr, zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. 

Czujka musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno ruchową.  

 

- Sygnalizator optyczno-akustyczny 

Do lokalnego sygnalizowania pożaru przeznaczone są sygnalizatory optyczno-akustyczne 

sterowane z wyjścia przekaźnikowego w centrali. Sygnalizatory montować w puszkach instalacyjnych 

z bezpiecznikiem. Zasilanie sygnalizatorów wykonać przewodami HDGs 2x1,5mm z dedykowanego 

zasilacza z akumulatorem. Sygnalizator musi posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację 

techniczno ruchową. 

 

- Transmiter serwisowy GSM 

 Transmiter serwisowy GSM jest urządzeniem pozwalającym na wysyłanie informacji w formie 

wiadomości SMS o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale oddymiania. Wykorzystuje on sieć 

GSM, umożliwia pracę z kartami SIM abonamentowymi oraz PREPAID różnych operatorów. Odbiorca 

informacji wysyłanych przez transmiter zostanie określony przez inwestora na etapie realizacji robót. 
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- Ręczne przyciski oddymiania (Typ 1 wg rozp. MSWiA Dz.  U. 85, poz. 553)  

Ręczne przyciski oddymiania służą do uruchomienia systemów oddymiania poprzez centralę 

oddymiania. Umożliwiają również wysterowanie powrotne klap dymowych oraz kontrolę 

uszkodzeniową systemu. Przyciski posiadają sygnalizację oraz funkcje: 

URUCHOMIENIE/OK/USZKODZENIE z kasowaniem. Przyciski muszą posiadać instrukcję obsługi 

oraz dokumentację techniczno ruchową. 

 

 

 

4.6.  Obliczenia powierzchni oddymiania 

 Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i 

średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki 

schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m2 w 

budynkach niskich i średniowysokich. 

 4.6.1.  Klatka nr 1 

Klapy oddymiaj ące 

Acz = 50m2 x 0,05 = 2,5m2, => Acz=2,5m2 

 

Acz = 1,22+1,46=2,68m2 > 2,5m2 

Przyjęto minimalną powierzchnię geometryczną klap dymowych równą - 4,5m2. 

Klapy oddymiające należy zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr E/10.  

Do każdej klapy oddymiającej dobrano siłowniki 6A. 

 

 

 

Napływ powietrza  

Amin. =  130% · Ag = 130% · 4,5m2 

Amin. = 5,85m2 

Powierzchnia drzwi napowietrzających = 2,85m x 2,1m = 5,99m2 > Amin. 

Przyjęto montaż siłowników, od wewnątrz, do dwóch skrzydeł drzwi wejściowych. 

 

 4.6.2.  Klatka nr 2 

Klapy oddymiaj ące 

Acz = 17m2 x 0,05 = 0,85m2, => Acz=1m2 
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Acz = 1,05 > 1m2 

Klapy oddymiające należy zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr E/10.  

Do klapy oddymiającej dobrano siłowniki 4A. 

  

Napływ powietrza  

Amin. =  130% · Ag = 130% · 1,56m2 

Amin. = 2,03m2 

Powierzchnia drzwi napowietrzających = 2,2m x 1,1m = 2,42m2 > Amin. 

Przyjęto montaż siłownika, od wewnątrz drzwi wejściowych. 

 

 

 4.6.3.  Szyb windowy 

Klapy oddymiaj ące 

Acz = 3,8m2 x 0,025 = 0,095m2, => Acz=0,5m2 (wym. przepisów) 

 

Acz = 1 > 0,5m2 

Klapy oddymiające należy zlokalizować zgodnie z rysunkiem nr E/10.  

Do klapy oddymiającej dobrano siłowniki 4A. 

 

 

4.7.  Obliczenia elektryczne 

a)  Maksymalny obciążenie prądowe centrali 

- czujka optyczna dymu – 23szt ∙ 60μA = 1,3mA; 
- sygnalizator akustyczno-optyczny– 9szt ∙ 65mA = 585mA; 
- siłownik klapy dymowej 6A 24V DC - 2szt ∙ 6A = 12A; 
- siłownik klapy dymowej 4A 24V DC - 2szt ∙ 4A = 8A; 
- siłownik drzwi napowietrzających 1A 24V DC - 3szt ∙ 1A = 3A; 
 
 
 
 
Maksymalny pobór prądu centrali oddymiania &}: 
 

&} = 0,001 + 0,585 + 12 + 8 + 3 = 23,6Z 

Dopuszczalna maksymalny pobór prądu centrali oddymiania wynosi &� = 32Z. 
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&} < &� 

Warunek spełniony 

 

b) Rezystancja linii dozorowej 

�} =  � ∙ �
� = 0,0175 ∙ 200

1 = 3,5 Ω 

,gdzie: 

� - rezystywność miedzi 0,0175 mm2/m 

l – długość linii dozorowej (l = 200m) 

S – przekrój przewodu – 1mm2 

Dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej wynosi �� = 120 Ω. 
�} < �� 

Warunek spełniony 

 

c)  Maksymalny pobór prądu na linii dozorowej 

- czujka optyczna dymu – 23szt ∙ 60μA = 1,3mA 
 
Maksymalny pobór prądu linii dozorowej wynosi &}: 
 

&} = 1,3[Z 

Dopuszczalna maksymalny pobór prądu linii dozorowej wynosi &� = 120[Z. 
&} < &� 

Warunek spełniony 

 
 

d)   Maksymalny pobór prądu na linii sygnalizacyjnej 

 
- sygnalizator akustyczno-optyczny– 9szt ∙ 65mA = 585mA 
 
Maksymalny pobór prądu linii sygnalizacyjnej wynosi &}: 
 

&} =  585[Z 

Dopuszczalna maksymalny pobór prądu wyjścia przekaźnikowego linii sygnalizacyjnej wynosi 

&� = 1Z. 
&} < &� 

Warunek spełniony 

 

e)  Obliczenia spadków napięć 

 
 Obliczenia spadków napięć dla poszczególnych obwodów zasilających przedstawione zostały 

w tabeli nr 1.  

 
 Wszystkie warunki dla maksymalnych spadków napięć zostały spełnione. 
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f) Dobór akumulatorów 

Akumulatory dla centrali oddymiania należy dobrać wg dokumentacji techniczno-ruchowej 

urządzenia np: zestaw 8x12V 7,2Ah.  

 

4.8.  Rozwi ązania instalacyjne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób wykonania prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami dotyczącymi wykonywanych robót oraz przepisami BHP. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z umową, projektem wykonawczym i 

wymaganiami inwestora, ze szczególną uwagą na zachowanie walorów estetycznych budynku.  

Wszystkie zastosowane urządzenia w systemie oddymiania powinny posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające wydane przez akredytowane/notyfikowane jednostki naukowobadawcze. Montaż 

systemu powinien być przeprowadzony zgodnie z projektem przez osoby posiadające kwalifikacje 

potwierdzone Certyfikatem producenta. 

Połączenie kabli zasilających klap oddymiających z okablowaniem centrali oddymiającej wykonać 

w puszkach łączeniowych posiadających certyfikat CNBOP. 

Linie dozorowe czujek dymu należy prowadzić przewodem YnTKSYekw1x2x1,0mm w osłonie z 

listew lub rur elektroinstalacyjnych PCV. 

Sygnalizatory mocować w niepalnych puszkach instalacyjnych posiadających certyfikat CNBOP, 

z bezpiecznikami. Wyjście wysterowujące sygnalizatory akustyczno-optyczne musi posiadać kontrolę 

ciągłości linii, poprzez umieszczenie odpowiedniego rezystora na końcu linii sygnałowej.  

Kable ognioodporne zasilające urządzenia wykonawcze instalacji oddymiania należy montować 

w następujący sposób: 

- poziome trasy kablowe - pojedyncze kable za pomocą uchwytów metalowych, posiadających 

atesty CNBOP PH90. 

- przewody z cechą PH mogą być układane w niepalnych rurkach PCV. Całość należy 

mocować przy pomocy uchwytów posiadających atesty CNBOP PH90, przy użyciu dowolnych tulejek 

rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrętów stalowych M6 co 30cm. 

- należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 

elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w 

odpowiednich puszkach rozdzielczych (np. puszka łączeniowa posiadająca atest CNBOP), 

oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. 

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać między innymi następujących zaleceń: 

- czujki powinny być montowane w odległości co najmniej 0,5m od ścian lub ścianek działowych, 

belek, podciągów lub przebiegających pod stropem kanałów wentylacyjnych (przegród). Jeżeli 
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pomieszczenie jest węższe niż 1,2m, czujka powinna być instalowana w części środkowej, nie bliżej 

niż 1/3 szerokości pomieszczenia od jednej ze ścian. Ściany, przepierzenia lub regały, sięgające bliżej 

niż 0,3m od stropu powinny być traktowane jako pełne przegrody. Wokół czujki powinna być 

zachowana wolna przestrzeń o promieniu strefy co najmniej 0,5m.  

- czujki nie powinny być umieszczane bezpośrednio na wlocie świeżego powietrza z instalacji 

wentylacji. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez 

które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0.5m 

wokół czujki. 

- uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

 

4.9.  Odbiór robót 

Przed przekazaniem systemu oddymiania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonać pomiary, badania i próby zainstalowanych urządzeń ochrony przeciwpożarowej 

polegające na: 

- sprawdzeniu użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami 

wyszczególnionymi w ptk 1.3. opracowania; 

- sprawdzeniu wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym; 

- wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji i rezystancji linii dozorowych i zasilających - uzyskane 

wartości muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w DTR producenta systemu; 

- sprawdzeniu sprawności czujek, ręcznych przycisków oddymiania poprzez ich uruchomienie. 

b) przekazać inwestorowi komplet dokumentów zawierających: 

- aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnienia z 

projektantem i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

- protokóły pomiarów rezystancji izolacji i rezystancji obwodów; 

- ważne świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności CE; 

- protokół uruchomienia systemu z wykazem wszystkich prób, w tym czasów otwarcia klap dymowych 

i drzwi napowietrzających. 

 

4.10.  Zalecenia dla u żytkownika 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionego instalatora. W pomieszczeniu 

recepcji gdzie projektuje się centralę oddymiania należy umieścić 
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- instrukcję obsługi centralki oddymiania; 

- książkę przeglądów okresowych (konserwacji). 

 

Użytkownik dopilnuje przeszkolenia, przez Wykonawcę instalacji, osób które będą obsługiwać 

system oddymiania.  

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji. 

Użytkownik dopilnuje, aby klapy dymowe były regularnie odśnieżane. 

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie 

kontrolowana i poddawana obsłudze technicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR producenta. 

Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o 

równowa żnej lub lepszej jako ści . Zmiany materiałów muszą zostać zaakceptowane przez 

Projektanta i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania innych rozwiązań projektowych. 

 Ilekroć w projekcie jest mowa o „rozwiązaniu systemowym” oznacza to zastosowanie 

kompletnego systemu wybranego producenta i wykonanie ściśle wg jego wytycznych przez osoby 

posiadające stosowne szkolenia.  

 Podane w projekcie nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), a jedynie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Dopuszcza się zastosowanie  materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych do tych przywołanych w projekcie. Przez pojęcie 

równoważnych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia należy rozumieć materiały, urządzenia 

i elementy wyposażenia gwarantujące realizację przedsięwzięcia zgodnie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych oraz efektu wizualnego 

takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  

 W celu spełnienia warunków opisanych powyżej zmiany materiałów muszą uzyskać pisemną 

akceptację projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został on ustanowiony. Koniecznym 

jest wówczas podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia, elementu 

wyposażenia lub materiału oraz załączenia niezbędnych dokumentów takich jak: atest PZH, 

deklaracja zgodności producenta/ aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca 

wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń. W przypadku, 

gdy zastosowanie tych materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia będzie wymagać zmiany 

dokumentacji projektowej, koszty zmiany projektu poniesie strona wprowadzająca zmiany. 
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5. Instalacja teleinformatyczna 

5.1. Podstawowe normy i przepisy. 

 Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm 

okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z 

okablowaniem strukturalnym są regulowane przez poniższe normy: 

• ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.  

• EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  

General requirements”.  

• PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  

i zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie  

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie  

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania” 

5.2. Okablowanie strukturalne. 

5.2.1. Wymagania ogólne dotycz ące systemu okablowania strukturalnego. 

 System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 

sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla 

działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów 

jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

• Okablowanie miedziane o wymaganiach kategorii 6 (klasy E). 

• Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 

• Certyfikaty wydane przez renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, GHMT lub 

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy potwierdzające zgodność okablowania 

miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 

11801:2011 i EN 50173-1:2011. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z 

normami w zakresie testu łącza oraz komponentów. 

• Okablowanie światłowodowe jednomodowe, co najmniej klasy OS2. 

• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
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• Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą 

pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

 

• Należy zastosować renomowany i sprawdzony system okablowania strukturalnego. 

 

• Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową 

gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w 

zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i 

przyłączeniowe). 

 

• Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych 

Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. 

Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja. 

 

• Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie 

z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami 

producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu 

okablowania. 

5.2.2. Wymagania ogólne dotycz ące wykonawcy okablowania strukturalnego 

 

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym 

poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać 

wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: 

• Dysponuje certyfikowanymi Instalatorami posiadających ważne uprawnienia i certyfikat 

wydany przez producenta okablowania.  

 

• Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do 

objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. 
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5.2.3. Okablowanie poziome 

 Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 

pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla 

instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym 

użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem 

zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg 

najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-

1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji 

danych Ethernet 1Gb/s. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami 

wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, GHMT lub Instytutu Łączności w zakresie łącza oraz 

komponentów. 

 Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 

okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE. (ang. Power 

over Ethernet).  

 W celu zapewnienia niezawodności zasilania należy zastosować połączenia miedziane 

między szafami dystrybucyjnymi. 

5.2.4. Punkty przył ączeniowe. 

 Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w kilku 

konfiguracjach: 

• Punkt logiczny Z1: 

Należy zorganizować w postaci 4 modułów RJ45 keystone montowanych w  adapterach z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w formie podtynkowej. 

• Punkt logiczny Z2: 

Należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w  adapterze z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w formie podtynkowej. 

• Punkt logiczny Z3: 

Należy przeprowadzić natynkowo w obudowie metalowej, szczelnej IP67, skręcanej. 

Obudowa powinna zagwarantować możliwość zastosowania standardowych kabli 

krosowych. 

• Punkt logiczny Z5: 

Należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w  adapterze z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w formie podtynkowej. 
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• Punkt logiczny pod WiFi: 

Należy zorganizować w postaci 1 modułu RJ45 keystone montowanego w  adapterze z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w formie podtynkowej. 

• Punkt logiczny pod P1: 

Należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w puszkach  podłogowych IP44. W puszce 

będą znajdować się również dwa gniazda zasilające 230V, celem stworzenia punktów 

elektryczno logicznych (tzw. PEL) oraz złącza HDMI, DVI i JACK montowanych w 

adapterze 45x45mm. 

• Punkt logiczny pod P2: 

Należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z 

tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy 

zapewni organizację gniazd użytkowników w puszkach  podłogowych IP44. W puszce 

będą znajdować się również dwa gniazda zasilające 230V, celem stworzenia punktów 

elektryczno logicznych (tzw. PEL). 

 

 Lokalizacja gniazd teleinformatycznych przedstawiona została na rysunkach nr E/2, E/3, E/4, 

E/5 i E/9. 

 Do urządzeń elektrycznych wymagających połączenia sieciowego doprowadzić przewody 

ekranowane STP kat. 6, wg instrukcji obsługi danego urządzenia. 

 W pomieszczeniach administracyjnych oraz w pokojach hotelowych zainstalować gniazda 

RJ45 kat. 6, przeznaczone do obsługi linii telefonicznych (technologia VOIP).    

 W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą 

zapewniać: 

• Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 

keystone, również w wersji STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez 

konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. 

• Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby 

wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy 

to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie 

uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika. 

• Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość, 

należy zastosować kabel kategorii 6 wyposażony w separator dielektryczny, charakteryzujący 

się szerokim pasmem transmisyjnym, minimum 450 MHz,  certyfikowany, wg. najnowszych, 

aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Parametry 

transmisyjne kabla należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, GHMT 

lub Instytutu Łączności. 
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• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki 

wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której 

wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi 

połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).  

• Piny RJ45 muszą być pozłacane (minimum warstwa 1,25 µm), co zagwarantuje odporność na 

korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE.  

• Zagwarantowaną przez producenta żywotność złącza: >= 200 cykli połączeniowych. 

• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w 

którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem 

zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. 

• Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu 

T568A lub T568B. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B. 

• Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci 

zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne 

ekranowanie wykonane w formie obudowy z fosforobrązu pokrytego niklem.  

• Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie 

należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią 

dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry 

transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  Wszystkie 8 pinów złącza 

RJ45 musi być aktywnych. 

• Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych 

gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego. 

 

5.2.5. Panele rozdzielcze RJ45  

 Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli 

instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych 

przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, 

przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. 

W projekcie należy zastosować panele RJ45 modularne 

• Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 kat.6 STP.. 

• Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w 

jednym rzędzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U 

rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są 

przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe. 

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość 

trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed 

wyrwaniem. 

• W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.  
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5.2.6. Skrętkowe kable instalacyjne 

 W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewniania bezpieczeństwa inwestycji na 

przyszłość w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych F/UTP kat.6 o 

szerokim paśmie transmisyjnym 450MHz.  

Kabel skrętkowy musi zapewniać: 

• Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych 

działających z przepływnością 1Gb/s.  

• Certyfikację zgodną z kategorią 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 

11801:2011 i EN 50173-1:2011. 

• Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 450MHz. 

• Potwierdzenie parametrów certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, GHMT lub Instytutu 

Łączności. 

• Ekranowanie typu F/UTP i dielektryczny separator parowy. W celu podwyższenie 

skuteczności ekranowania i lepszego uziemienia, co przełoży się na wyższą odporność na 

zakłócenia, kabel musi być wyposażony w dodatkowy drut drenażowy. 

• W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce 

zewnętrznej LS0H (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału 

bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

 

5.2.7. Kable krosowe RJ45 

 Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych 

na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W 

projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią: 

• Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 1Gb/s.  

• Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych 

tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. 

W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności 

mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.  

• Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego 

typu linka.  

 

5.2.8.  Punkty dystrybucyjne 

 Główny punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni na poziomie 

-1 budynku. GPD zrealizować jako dwie szafy 19” 42U, o wymiarach 800x800mm. W punkcie tym 

zlokalizowane będą panele rozdzielcze okablowania poziomego miedzianego (poziom piwnicy), 

panele rozdzielcze okablowania szkieletowego światłowodowego, urządzenia aktywne. Wszystkie 

urządzenia zainstalowane zostaną w szafach RACK 19” 
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 Pośrednie punkty dystrybucyjne PPD należy zlokalizować na każdej kondygnacji części 

szkolnej i na każdej kondygnacji części hotelowej, w pomieszczeniach rozdzielni piętrowych. PPD 

należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19” 42U oraz szaf wisząco-stojących 19” 21U, w 

których zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz 

urządzenia aktywne. 

Lokalizację GPD oraz PPD przedstawiono na rysunkach nr E/2, E/3, E/4 oraz E/5. 

 Wszystkie szafy powinny być wyposażone w takie elementy jak: listwa zasilająca, dachowy 

panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, cokół, maskownica podłogowa z filtrem powietrza, 

wysuwana półka 19”, perforowana montowana w 4 punktach, panele 19” 1U porządkujące kable 

krosowe, uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych. 

 Schemat strukturalny okablowania teleinformatycznego przedstawiono na rysunku nr E/50. 

 Widoki elewacji poszczególnych punktów dystrybucyjnych przedstawiono na rysunku nr E/51. 

 

5.3. Okablowanie szkieletowe 

Projekt przewiduje stworzenie zintegrowanej sieci teleinformatycznej obejmującej  budynki 

CKP. W tym celu należy stworzyć system okablowania szkieletowego, łączącego podsystemy 

poszczególnych budynków za pośrednictwem przewodu światłowodowego.  

Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównym a pośrednimi 

punktami dystrybucyjnymi. W połączeniach szkieletowych, pomiędzy głównym a pośrednimi punktami 

dystrybucyjnymi, należy zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania: 

• Pojemność 4 włókien 

• Włókna jednomodowe SM 9/125µm  

• Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku 

i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). 

• Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo 

muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. 

 

Z głównego punktu dystrybucyjnego GPD doprowadzić jeden kabel światłowodowy 

jednomodowy, czterowłóknowy oraz co najmniej dwa przewody STP kat. 6 do każdego PPD 

znajdującego się w salach: 102b, 15b, 105b, 13a, 111, w istniejącym budynku szkoły. 

 

5.3.1. Panele rozdzielcze światłowodowe 19” 

 Kable światłowodowe w szafach 19” należy zakańczać w światłowodowych panelach 

rozdzielczych, 19” 1U, ze złączami LC duplex. Włókna należy zakończyć w technologii spawania 
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(pigtaile należy dobrać zgodnie z typem włókna w kablu instalacyjnym). Należy zastosować panele 

spełniające poniższe wymogi: 

• Pojemność do 48 włókien, dzięki czemu otrzymamy dużą efektywność rozmieszczenia 

włókien na 1U. 

• Łatwy dostęp do wnętrza poprzez wysuwaną szufladę.  

• Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym. 

• Otwory w ścianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za pośrednictwem przepustów 

kablowych PG. 

• W podstawie panela na wysokości przepustów PG muszą znajdować się elementy 

pozwalające na zamocowanie trwale do szuflady przełącznicy kabla instalacyjnego, 

zapobiegając przed przypadkowym wysunięciem się kabla. 

 

5.3.2. Kable krosowe światłowodowe 

 Zadaniem kabli krosowych światłowodowych jest połączenie łączy okablowania 

szkieletowego, zakończonych na panelu rozdzielczym z portami światłowodowymi urządzeń 

aktywnych. Należy zastosować kable krosowe spełniające poniższe wymogi: 

• Złącza LC z obydwu stron kabla o konstrukcji 2-włóknowej typu duplex,  

• Rodzaj włókien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym. 

 

5.4. Elementy aktywne instalacji teleinformatycznej  

5.4.1. Sieć WiFi 

Projektuje się sieć Wi-fi propagowaną za pośrednictwem access pointów rozmieszczonych w 

części szkolnej i hotelowej budynku. Urządzenia należy podłączyć z wykorzystaniem kontrolera 

sieciowego. Urządzenia muszą gwarantować usługę hand-over. Do każdego z accesss pointów 

należy doprowadzić okablowanie STP kat. 6. Zasilanie wykonać w standardzie PoE.  

Na rysunkach nr E/5-E/8 przedstawione zostało teoretyczne rozmieszczenie access pointów 

wewnątrz obiektu. Ilość access pointów jest uzależniona od pomiarów wewnątrz budynku. Po 

wybudowaniu obiektu należy zobowiązać wykonawcę do wykonania pomiarów sygnału i do korekty 

ilości i rozmieszczenia AP w budynku 

5.4.2. Przełącznik główny w GPD 

Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte 

wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door 

Minimalne wymagania funkcjonalno/wydajnościowe: 
 
Ilość portów: 12 x GigabitEthernet z tego 4 PoE+ 
Ilość portów SFP: 12 
Magistrala systemowa: 24 Gbps 
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Wydajność: 17,8 Mpps 
Poziom hałasu: 30 dB 
Czas bezawaryjnej pracy przy temp. 25 stopni C 670 tyś godzin, przy temp. 55 stopni C 190 tyś godzin 
Ilość adresów MAC: 16K 
Ilość VLAN: 1K 
Zakres ID VLAN: 1-4093 
Ilość klas ruchu 802.1p: 8 
Ilość klientów na port IEEE 802.1x: 48 
Ilość LAG: 12 LAG z 8 portów na grupę 
Instancje spanning: 32 
Minimalna ilość logów w buforze: 200 
Ilość wspieranych subinterfejsów VLAN: 128 
Ilość wpisów multicast MAC: 1K 
Ilość przypisań DHCP snooping: 16K 
Ilość statycznych wpisów DHCP snooping: 1024 
LLDP-MED number of remote nodes     48 
Dynamicznych adresów na port: 4096 
Statycznych adresów na port: 48 
Energy Efficient Ethernet (EEE) 
sFlow 
Ilość samplers: 32 
Ilość pollers: 52 
Ilość receivers: 8 
Ilość interfejsów routowalnych: 64 
Ilość statycznych tras: 64 
DHCP Server maksymalnie wypożyczeń: 1024 
Klient DNS 
Jednoczesnych zapytań: 16 
Wpisy serwerów nazw: 8 
Wpisy statyczne hostów: 64 
User ID configuration 
Min ilość konfigurowalnych użytkowników: 6 
Min ilość użytkowników IAS: 100 
Syslog (RFC 3164) 
Persistent log 
Flow based mirroring 
Testowanie okablowania 
Traceroute 
Telnet 
SSH 
Konfigurowalny Management VLAN 
BOOTP, DHCP options 66, 67, 150 oraz 55, 125) 
CLI (IS-CLI) 
Interfejs www (GUI) 
Zarządzanie IPv6 
Dwa obrazy oprogramowania 
Dla pliki konfiguracyjne 
IS-CLI Scripting 
Port descriptions 
SNTP client over UDP port 123 
XMODEM  
SNMP v1/v2 
SNMP v3 
Listy kontroli dostępu per L2 MAC, L3 IP oraz L4 Port ACLs 
DiffServ QoS 
IEEE 802.1p COS 
Static Routing 
Port Based Routing 
VLAN Routing 
IP Helper 
IP Source Guard 
ECMP 
Proxy ARP 
Multinetting 
ICMP redirect detection in hardware 
DNSv4 
DHCP IPv4 / DHCP IPv6 Client 
DHCP IPv4 Server 
DHCP Snooping IPv4 
DHCP Relay IPv4 
DHCP BootP IPv4 
IGMPv2 Snooping Support 
IGMPv3 Snooping Support 
MLDv1 Snooping Support 
MLDv2 Snooping Support 
Expedited Leave function 
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Static L2 Multicast Filtering 
IGMP Snooping 
MLD Querier 
Multicast VLAN registration (MVR) 
IEEE 802.3ad - LAGs 
LAG Hashing 
Storm Control 
IEEE 802.3x (Full Duplex and flow control) 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
STP Loop Guard 
STP Root Guard 
BPDU Guard 
IEEE 802.1Q VLAN Tagging  
Protocol Based VLANs 
Subnet based VLANs 
MAC based VLANs 
Voice VLAN 
Private Edge VLAN 
Private VLAN 
IEEE 802.1x 
Double VLAN Tagging (QoQ) 
Access Control Lists (ACLs) 
Protocol-based ACLs 
ACL over VLANs 
Dynamic ACLs 
IEEE 802.1x Radius Port Access Authentication 
802.1x MAB Address Authentication Bypass (MAB) 
Port Security 
IP Source Guard 
DHCP Snooping 
Dynamic ARP Inspection 
MAC Filtering 
Port MAC Locking 
Private Edge VLAN 
Private VLANs 
Radius accounting  
TACACS+. 
 
5.4.3. Przełączniki 48-portowe w PPD 

 Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte 

wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door  przez serwis 

producenta. Urządzenie powinno być objęte 90 dniową pomocą techniczną telefoniczną 

świadczoną przez producenta urządzenia. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej 

wymiany w wypadku awarii nie później niż na następny dzień roboczy przez cały okres 

gwarancji 

 Przynajmniej jeden przełącznik 48-portowy w PPD0.2 oraz PPD1.2 wyposażyć w 

porty POE w celu zasilania AP WiFi. 

 Minimalne wymagania funkcjonalno/wydajnościowe: 
 
10/100/1000Mb/s x 48 
10Gb/s x 4 (2 x 10GbE, 2 x SFP+) 
Magistrala min. 176Gb/s 
IEEE 802.1Q 
IP VLAN 
MAC VLAN 
Auto Voice VLAN 
Auto Video VLAN 
IEEE 802.1x 
Guest VLAN 
Przydzielanie VLAN na podstawie RADIUS 
RADIUS Accounting 
Access Control Lists (ACLs) L2/L3/L4 
MAC-based ACL 
TCP/UDP-based ACL 
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Przypisywanie MAC do portu  
IP Source Guard 
Dynamic ARP inspection 
Ochrona przed burzami Broadcast, Unicast, Multicast 
Ochrona przed DoS 
IEEE 802.3ad 
IEEE 802.3x 
IEEE 802.1D 
IEEE 802.1w  
IEEE 802.1s  
BPDU Guard 
Możliwość łączenia w stos za pomocą SFP+ lub 10GBase-T 
Min. 6 przełączników w stosie 
IGMP Snooping (v1, v2, v3)  
MLD Snooping (v1, v2) 
IGMP Snooping 
Multicast VLAN Registration 
Klient DHCP 
DHCP Snooping 
Tablica ARP min. 512 
Router Discovery (IRDP) 
IEEE 802.3ad 
Manual LAG 
802.1ab LLDP 
SNMP V1, V2c, V3 
RMON 1,2,3,9 
Listy dostępu L2 MAC, L3 IP oraz L4 ACL 
Ograniczenie pasma na wyjściu 
DiffServ QoS 
IEEE 802.1p COS 
Dst MAC and IP 
IPv4 and v6 DSCP 
WRED (Weighted Deficit Round Robin) 
Strict Priority  
IEEE802.1AS 
Stream Reservation Protocol (SRP)  
IEEE802.1Qat 
Zarządzanie IPv6  
Dwa obrazy systemu operacyjnego 
SNTP client po UDP port 123 
Port Mirroring 
Port Mirroring wiele do jednego 
Ilość grup multicast 512 
Ilość statycznych tras 32 
Ilość routowalnych VLAN 15 
Ilość ACL min 100 dla MAC lub IP 
Emisja hałasu ANSI-S10.12 max 39dBA 
MTBF min 279 tyś godzin 
Zarządzanie za pomocą przeglądarki 
 
 
5.4.4. Przełączniki 24-portowe w PPD 

 Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte 

wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door  przez serwis producenta. 

Urządzenie powinno być objęte 90 dniową pomocą techniczną telefoniczną świadczoną przez 

producenta urządzenia. Urządzenie powinno być objęte usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii 

nie później niż na następny dzień roboczy przez cały okres gwarancji 

Minimalne wymagania funkcjonalno/wydajnościowe: 
 

• 24 10/100/1000 Mbps GigabitEthernet 
• 4 x SFP 
• Porty 1-8: IEEE 802.3at PoE+ 
• Porty 9-24: IEEE 802.3af PoE 
• Magstrala: 56 Gbps 
• Maksymalna emisja hałasu: 31.8 dBA 
• Czas bezawaryjnej pracy min: 345901 godzin 

 
Specyfikacja wydajnościowa 

• 4 kolejki 
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• Metoda kolejkowania WeightedRound Robin (WRR) 
• Ilość MAC: 8k 
• Ilość grup Multicast: 1k 
• 32 Statyczne trasy routingu 
• 15 routowalnych VLAN 
• 1024 wpisów w tablicy ARP 
• 8K przypisań DHCP snooping 
• 1024 wpisów DHCP 
• 480 reguł ACL MAC, IP, IPv6 

 
Protokoły sieciowe 

• IEEE 802.3 Ethernet  
• IEEE 802.3i 10BASE-T  
• IEEE 802.3u 100BASE-T  
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T  
• IEEE 802.1Q VLAN Tagging  
• IEEE 802.3x full-duplex flow control  
• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX 
• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 
• IEEE 802.3ad Trunking (LACP) 
• IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) 
• IEEE 802.1p Class of Service 
• IEEE 802.3 af (PoE) 
• IEEE 802.1x 
• Guest VLAN 
• RADIUS based VLAN assignment via .1x 
• MAC-based .1x 
• IEEE 802.1Q VLAN Tagging 
• Video VLAN 
• Voice VLAN - bazujący na porcji danych telefonu OUI (wewnętrzna baza danych, SIP, H323 and SCCP) 
• IEEE 802.3ad - LAGs 
• LACP 
• Broadcast Storm Control 
• IEEE 802.3x 
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
• IGMP Snooping (v1, v2 and v3) 
• MLD Snooping Support (v1 and v2) 
• IGMP Snooping queriers 
• Block unknown Multicast 
• DHCP Client 
• DHCP Snooping 
• Static Routing 
• VLAN Routing 
• 802.1ab LLDP 
• SNMP V1, V2, V3 
• RMON 1,2,3,9 
• Access Control Lists (ACLs) 
• L2 / L3 / L4 
• IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) 
• MAC-based ACL 
• TCP/UDP-based ACL 
• IEEE 802.1x 
• Port Security 
• DHCP Snooping 
• PoE Timer 
• Access Lists 
• L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs 
• Limit pasma na wejsciu oraz wyjściu 
• Wsparcie dla IPv6 
• DiffServ QoS 
• IEEE 802.1p COS 
• Dst MAC and IP 
• IPv4 and v6 DSCP 
• IPv4 and v6 TOS 
• Auto Video 
• Port Mirroring 
• IPv6 management 
• Podwujny obraz 
• Podwujny plik konfiguracyjny 
• SNTP client over UDP port 123 
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• SNMP v1/v2 
• SNMP v3 
• RMON 1,2,3,9 
• Port Mirroring 
• Many to One Port Mirroring 
• Test okablowania 
• SSL/HTTPS and TLS v1.0 
• Syslog (RFC 3164) 

 
Temp pracy: 0° to 50°C 
 
Bezpieczeństwo oraz certyfikaty 

• Znak CE 
• FCC Part 15 Class A, VCCI Class A 
• Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A 
• Class A C-Tick 
• EN 50082-1 
• EN 55024 
• CCC 
• CE mark, commercial 
• CSA certified (CSA 22.2 #950) 
• UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 

 
 

Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o 

równowa żnej lub lepszej jako ści . Zmiany materiałów muszą zostać zaakceptowane przez 

Projektanta i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania innych rozwiązań projektowych. 

 

5.5. Instalowanie okablowania strukturalnego 
• Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z 

zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz 

wytycznych producenta okablowania.  

• Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. 

Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił 

naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. 

Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach 

technicznych produktów.  

• Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par 

wprowadzanych do złącza.  

• Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a 

gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.  

• Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. 

Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B.  

• Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.  

• W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz 

pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami 

zabezpieczającymi. 

• Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od 

kabli zasilających: 
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Typ kabla 

Odległość od instalacji zasilającej [mm] 

Brak przegrody 

metalicznej 

Przegroda 

metalowa 

perforowana 

Przegroda 

metalowa pełna 

Kable S/FTP 10 5 0 

Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0 

Kabel U/UTP 100 50 0 

 

• Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości 

obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają. 

• Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe. 

• Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność 

obwodów 20A. 

• Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli 

transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych. 

Trasy kablowe 

• Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 

• Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i 

mocować je do drabin kablowych.  

• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach 

kablowych. W głównych trasach kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe 

metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej. 

• Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy 

układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli 

telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.  

• Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu 

dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.  

5.5.1. Pomiary okablowania miedzianego 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy 

okablowania wg ISO 11801 lub EN 50173: 

• Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami 

krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary 

kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie 

z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych 

RJ45. 

• Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. 
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• Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości 

parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami 

definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania. 

• Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe. 

• Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

• Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

� Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

� Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) 

� Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss) 

� Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) 

� Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT) 

� Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) 

� Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 

� Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) 

� Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F) 

� Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) 

� Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) 

� Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) 

5.5.2. Pomiary okablowania światłowodowego 

Wszystkie łącza światłowodowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów 

norm ISO 11801 lub EN 50173: 

• Należy przeprowadzić pomiary dwukierunkowe, w których źródło świetlnego sygnału 

referencyjnego będzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym końcu łącza, a w kolejnym 

kroku na drugim końcu łącza. 

• Łącza jednomodowe (SM) należy przetestować w dwóch oknach transmisyjnych, dla długości 

fali: 1310 nm i 1550 nm. 

• Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości 

parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami 

definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania. 

• Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe. 

• Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

• Wymagany zakres mierzonych parametrów: 

� Ciągłość łącza. 

� Długość łącza. 

� Tłumienie włókien dla dwóch długości fali. 
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5.5.3. Wymagania gwarancyjne instalacji pasywnej 

Wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji 

niezawodności, która zapewni: 

• Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie wykonania 

instalacji. 

• Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach 

okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania instalacji, dla których system 

został zaprojektowany. 

• Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji 

okablowania 

 

Dla użytych w projekcie materiałów dopuszcza się zastosowanie innych materiałów o 

równowa żnej lub lepszej jako ści . Zmiany materiałów muszą zostać zaakceptowane przez 

Projektanta i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania innych rozwiązań projektowych. 

 Ilekroć w projekcie jest mowa o „rozwiązaniu systemowym” oznacza to zastosowanie 

kompletnego systemu wybranego producenta i wykonanie ściśle wg jego wytycznych przez osoby 

posiadające stosowne szkolenia.  

 Podane w projekcie nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), a jedynie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Dopuszcza się zastosowanie  materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych do tych przywołanych w projekcie. Przez pojęcie 

równoważnych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia należy rozumieć materiały, urządzenia 

i elementy wyposażenia gwarantujące realizację przedsięwzięcia zgodnie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych oraz efektu wizualnego 

takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  

 W celu spełnienia warunków opisanych powyżej zmiany materiałów muszą uzyskać pisemną 

akceptację projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został on ustanowiony. Koniecznym 

jest wówczas podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia, elementu 

wyposażenia lub materiału oraz załączenia niezbędnych dokumentów takich jak: atest PZH, 

deklaracja zgodności producenta/ aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca 

wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń. W przypadku, 

gdy zastosowanie tych materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia będzie wymagać zmiany 

dokumentacji projektowej, koszty zmiany projektu poniesie strona wprowadzająca zmiany. 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

 

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami i w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

wykonawca – kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia „planu bioz”, w którym należy 

uwzględnić poniższe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

 

1. Zakres robót : 

a. wewnętrzne instalacje gniazd wtyczkowych 

b. wewnętrzne instalacje elektryczne oświetlenia 

c. wewnętrzne instalacje teletechniczne 

d. instalacja odgromowa 

e. badania i pomiary odbiorcze 

 

2.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

a. istniejący sąsiedni budynek szkolny 

 

3. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ępowania : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala  Rodzaj  Miejsce  Czas 

zagro żenia  wyst ąpienia  

średnie Upadek z 

wysokości 

Wszystkie 

pomieszczenia. 

W czasie układania przewodów i 

montażu opraw ośw., montażu 

instalacji odgromowej 

wysoka Porażenie prądem 

o napięciu 0,4kV 

Wszystkie 

pomieszczenia. 

W czasie wykonywania 

czynności montażowych, 

pomiarowych oraz przy pracy 

elektronarzędziami. 

średnie Zagrożenie 

uszkodzenia ciała 

Wszystkie 

pomieszczenia. 

Praca przy użyciu 

elektronarzędzi ( szlifierki, 

wiertarki, młoty, spawarki ) 
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 

 

-   instrukcja BHP stanowiska pracy , aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczna i sprawn ą komunikacj ę umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń : 

 

a. zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczaniu pracowników do prac  

przy czynnej instalacji elektrycznej 

b. umieścić tabliczki ostrzegawcze z napisem „ Uwaga ! Urządzenie elektryczne 

pod napięciem„ – przy urządzeniach mogących stanowić zagrożenie 

porażenia prądem elektrycznym 

c. stosować się do obowiązujących zasad BHP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moc 

zainstalowana 

[kW]

Napięcie 

zasilania [V]

Współczynnik 

mocy

Moc 

obliczeniowa 

[kW]

Prąd 

roboczy 

[A]

Prąd znamionowy 

zabezpieczenia [A]

Typ 

zabezpieczenia
Oznaczenie Liczba żył

Przekrój 

[mm2]

Sposób 

ułożenia

Długość 

linii [m]

Nagrzewanie 

prądem 

przeciążeniowym

Warunek na 

nagrzewanie 

prądem 

Prąd 

obciążalny 

długotrwały 

Spadek 

napięcia [%]

Zasilanie Główne Budynku

1. zasilanie RG z ZK zas. RG 382,0 400 0,95 382,0 580,39 630 WT-3/gG 630A 2x YAKXS 4 240 D 80 695,17 TAK 744 0,82

WLZ

2. zasilanie RS0.1 z RG zas. RS0.1 50,0 400 0,95 50,0 75,97 80 WT/gG 80A LgY 5 35 B2 11 88,28 TAK 99 0,20

3. zasilanie RS0.2 z RG zas. RS0.2 85,0 400 0,95 85,0 129,14 160 WT/gG 160A LgY 5 95 B2 44 176,55 TAK 179 0,51

4. zasilanie RS1.1 z RG zas. RS1.1 35,0 400 0,95 35,0 53,18 63 WT/gG 63A LgY 5 25 B2 15 69,52 TAK 80 0,27

5. zasilanie RS1.2 z RG zas. RS1.2 90,0 400 0,95 90,0 136,74 160 WT/gG 160A LgY 5 95 B2 38 176,55 TAK 179 0,47

6. zasilanie RDS z RG zas. RDS 20,0 400 0,95 20,0 30,39 50 gG DO2 50A YKY 5 16 F 63 55,17 TAK 57,6 1,02

7. zasilanie RWC z RG zas. RWC 12,5 400 0,95 12,5 18,99 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 17 27,59 TAK 31 0,46

8. zasilanie RH0.1 z RG zas. RH0.1 50,0 400 0,95 50,0 75,97 80 WT/gG 80A LgY 5 35 B2 45 88,28 TAK 99 0,83

9. zasilanie RH0.2 z RG zas. RH0.2 80,0 400 0,95 80,0 121,55 160 WT/gG 160A LgY 5 95 B2 69 176,55 TAK 179 0,75

10. zasilanie RD1 z RG zas. RD1 27,0 400 0,95 27,0 41,02 50 gG DO2 50A YKY 5 25 E 22 55,17 TAK 73 0,31

11. zasilanie RD2 z RG zas. RD2 15,0 400 0,95 15,0 22,79 50 gG DO2 50A YKY 5 25 E 62 55,17 TAK 73 0,48

12. zasilanie RD3 z RG zas. RD3 10,0 400 0,95 10,0 15,19 35 gG DO2 35A YKY 5 16 E 72 38,62 TAK 57,6 0,58

13. zasilanie RPV z RG zas. RPV 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A LgY 5 16 B2 22 27,59 TAK 62 0,18

14. zasilanie R001 z RG zas. R001 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 40 27,59 TAK 31 0,86

15. zasilanie RH1.1 z RH0.1 zas. RH1.1 20,0 400 0,95 20,0 30,39 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 5 38,62 TAK 46 0,13

16. zasilanie RP1.9 z RH1.1 zas. RP1.9 3,0 230 0,95 3,0 13,73 25 gG DO2 25A YDY 3 4 F 45 27,59 TAK 28,8 2,29

17. zasilanie RH2.1 z RH0.1 zas. RH2.1 20,0 400 0,95 20,0 30,39 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 9 38,62 TAK 46 0,23

18. zasilanie RP2.9 z RH2.1 zas. RP2.9 3,0 230 0,95 3,0 13,73 25 gG DO2 25A YDY 3 4 F 45 27,59 TAK 28,8 2,29

19. zasilanie RSM2 z RS0.1 zas. RSM2 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 22 38,62 TAK 46 0,46

20. zasilanie RSM1 z RS0.1 zas. RSM1 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 10 38,62 TAK 46 0,21

21. zasilanie RTM z RS0.1 zas. RTM 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 20 27,59 TAK 31 0,43

22. zasilanie RBP1 z RS0.2 zas. RBP1 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 18 38,62 TAK 46 0,37

23. zasilanie RBP2 z RS0.2 zas. RBP2 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 18 38,62 TAK 46 0,37

24. zasilanie RKR z RS0.2 zas. RKR 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 14 38,62 TAK 46 0,29

25. zasilanie RSP z RS0.2 zas. RSP 30,0 400 0,95 30,0 45,58 50 gG DO2 50A LgY 5 16 B2 23 55,17 TAK 62 0,56

26. zasilanie RSN z RS0.2 zas. RSN 40,0 400 0,95 40,0 60,77 63 gG DO2 63A LgY 5 25 B2 24 69,52 TAK 80 0,50

27. zasilanie RIN z RS0.2 zas. RIN 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 24 38,62 TAK 46 0,50

28. zasilanie REO z RS1.1 zas. REO 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 19 27,59 TAK 31 0,41

29. zasilanie REL z RS1.1 zas. REL 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 21 27,59 TAK 31 0,45

30. zasilanie RKF z RS1.1 zas. RKF 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 11 27,59 TAK 31 0,24

31. zasilanie ROR z RS1.2 zas. ROR 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 23 38,62 TAK 46 0,48

32. zasilanie RPD z RS1.2 zas. RPD 30,0 400 0,95 30,0 45,58 50 gG DO2 50A LgY 5 16 B2 20 55,17 TAK 62 0,48

33. zasilanie RT z RS1.2 zas. RT 16,0 400 0,95 16,0 24,31 35 gG DO2 35A LgY 5 10 B2 27 38,62 TAK 46 0,56

34. zasilanie REK z RS1.2 zas. REK 10,0 400 0,95 10,0 15,19 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 28 27,59 TAK 31 0,60

35. zasilanie ROM2 z RS1.2 zas. ROM2 40,0 400 0,95 40,0 60,77 80 WT/gG 80A LgY 5 35 B2 16 88,28 TAK 99 0,24

36. zasilanie ROM1 z RS1.2 zas. ROM1 30,0 400 0,95 30,0 45,58 50 gG DO2 50A LgY 5 16 B2 11 55,17 TAK 62 0,27

37. zasilanie RGAR z RDS zas. RGAR 5,0 400 0,95 5,0 7,60 25 gG DO2 25A YDY 5 6 F 7 27,59 TAK 31 0,08

Tabela nr 1: Obliczenia spadku napięcia

Parametry przewoduParametry energetyczne

LP Nazwa obwodu

Parametry zabezpieczenia

Opis obwodu



Typ
Przekrój 

[mm2]
Długość

Rezystancja 

linii

Reaktancja 

linii

Rezystancja 

pętli zwarcia

Reaktancja 

pętli zwarcia

Impedancja 

pętli zwarcia
Prąd zwarcia

Prąd znamionowy 

zabezpieczenia

Prąd 

wyłączeniowy

- mm2 l RL XL RK XK ZK Ikmin" In Iwyl

- s m mOhm mOhm mOhm mOhm mOhm A A A

Zasilanie Główne Budynku

1. zasilanie RG z ZK zas. RG 2x YAKXS 240 80 3,45 6,40 10,71 23,55 30,87 4925,19 630 4600 Spełniony

WLZ

2. zasilanie RS0.1 z RG zas. RS0.1 LgY 35 11 6,50 0,88 16,82 12,51 120,96 1256,95 80 425 Spełniony

3. zasilanie RS0.2 z RG zas. RS0.2 LgY 95 44 9,58 3,52 22,98 17,79 129,06 1178,06 160 915 Spełniony

4. zasilanie RS1.1 z RG zas. RS1.1 LgY 25 15 12,41 1,20 28,64 13,15 131,51 1156,07 63 407 Spełniony

5. zasilanie RS1.2 z RG zas. RS1.2 LgY 95 38 8,28 3,04 20,36 16,83 126,42 1202,68 160 915 Spełniony

6. zasilanie RDS z RG zas. RDS YKY 16 63 81,47 5,04 166,75 20,83 268,05 567,21 50 188 Spełniony

7. zasilanie RWC z RG zas. RWC YDY 6 17 58,62 1,36 121,06 13,47 221,81 685,46 25 124 Spełniony

8. zasilanie RH0.1 z RG zas. RH0.1 LgY 35 45 26,60 3,60 57,02 17,95 159,77 951,59 80 425 Spełniony

9. zasilanie RH0.2 z RG zas. RH0.2 LgY 95 69 15,03 5,52 33,87 21,79 140,27 1083,90 160 915 Spełniony

10. zasilanie RD1 z RG zas. RD1 YKY 25 22 18,21 1,76 40,23 14,27 142,68 1065,58 50 275 Spełniony

11. zasilanie RD2 z RG zas. RD2 YKY 25 62 51,31 4,96 106,44 20,67 208,43 729,46 50 275 Spełniony

12. zasilanie RD3 z RG zas. RD3 YKY 16 72 93,11 5,76 190,03 22,27 291,33 521,88 35 188 Spełniony

13. zasilanie RPV z RG zas. RPV LgY 16 22 28,45 1,76 60,71 14,27 162,37 936,41 25 95 Spełniony

15. zasilanie RH1.1 z RH0.1 zas. RH1.1 LgY 10 5 10,35 0,40 24,50 11,55 186,86 813,65 35 188 Spełniony

16. zasilanie RP1.9 z RH1.1 zas. RP1.9 YDY 4 45 232,77 3,60 469,36 17,95 656,56 231,57 25 124 Spełniony

17. zasilanie RH2.1 z RH0.1 zas. RH2.1 LgY 10 9 18,62 0,72 41,05 12,19 202,60 750,44 35 188 Spełniony

18. zasilanie RP2.9 z RH2.1 zas. RP2.9 YDY 4 45 232,77 3,60 469,36 17,95 672,30 226,15 25 124 Spełniony

19. zasilanie RSM2 z RS0.1 zas. RSM2 LgY 10 22 45,52 1,76 94,85 14,27 216,88 701,04 35 188 Spełniony

20. zasilanie RSM1 z RS0.1 zas. RSM1 LgY 10 10 20,69 0,80 45,19 12,35 167,81 906,03 35 188 Spełniony

21. zasilanie RTM z RS0.1 zas. RTM YDY 6 20 68,97 1,60 141,75 13,95 263,39 577,23 25 124 Spełniony

22. zasilanie RBP1 z RS0.2 zas. RBP1 LgY 10 18 37,24 1,44 78,30 13,63 208,53 729,09 35 188 Spełniony

23. zasilanie RBP2 z RS0.2 zas. RBP2 LgY 10 18 37,24 1,44 78,30 13,63 208,53 729,09 35 188 Spełniony

24. zasilanie RKR z RS0.2 zas. RKR LgY 10 14 28,97 1,12 61,75 12,99 192,16 791,23 35 188 Spełniony

25. zasilanie RSP z RS0.2 zas. RSP LgY 16 23 29,74 1,84 63,30 14,43 193,98 783,79 50 275 Spełniony

26. zasilanie RSN z RS0.2 zas. RSN LgY 25 24 19,86 1,92 43,54 14,59 174,98 868,92 63 188 Spełniony

27. zasilanie RIN z RS0.2 zas. RIN LgY 10 24 49,66 1,92 103,13 14,59 233,21 651,93 35 188 Spełniony

28. zasilanie REO z RS1.1 zas. REO YDY 6 19 65,52 1,52 134,85 13,79 267,07 569,29 25 124 Spełniony

29. zasilanie REL z RS1.1 zas. REL YDY 6 21 72,42 1,68 148,65 14,11 280,83 541,39 25 124 Spełniony

30. zasilanie RKF z RS1.1 zas. RKF YDY 6 11 37,93 0,88 79,68 12,51 212,17 716,60 25 124 Spełniony

31. zasilanie ROR z RS1.2 zas. ROR LgY 10 23 47,59 1,84 98,99 14,43 226,45 671,40 35 188 Spełniony

32. zasilanie RPD z RS1.2 zas. RPD LgY 16 20 25,86 1,60 55,54 13,95 183,68 827,74 50 275 Spełniony

33. zasilanie RT z RS1.2 zas. RT LgY 10 27 55,87 2,16 115,54 15,07 242,94 625,84 35 124 Spełniony

34. zasilanie REK z RS1.2 zas. REK YDY 6 28 96,56 2,24 196,93 15,23 323,93 469,36 25 124 Spełniony

35. zasilanie ROM2 z RS1.2 zas. ROM2 LgY 35 16 9,46 1,28 22,73 13,31 152,76 995,31 80 407 Spełniony

36. zasilanie ROM1 z RS1.2 zas. ROM1 LgY 16 11 14,23 0,88 32,26 12,51 161,02 944,24 50 275 Spełniony

37. zasilanie RGAR z RDS zas. RGAR YDY 6 7 24,14 0,56 52,09 11,87 321,47 472,95 25 124 Spełniony

Tabela nr 2: Samoczynne wył ączenie zasilania

Warunek

Parametry przewodu

LP Nazwa obwodu Nazwa obwodu

Parametry obwodu



Moc 

zainstalowana 

[W]

Napięcie 

zasilania [V]

Moc 

obliczeniowa 

[W]

Prąd 

roboczy 

[A]

Oznaczenie Liczba żył
Przekrój 

[mm2]

Sposób 

ułożenia

Długość 

linii [m]

Spadek 

napięcia [%]

Centrala Oddymiania 32A

1. Linia dozorowa 1 0,3 24 0,3 0,01 YnTKSYekw 2 1 B2 200 0,43

2. Linia Sygnalizacyjna 2 13,4 24 13,4 0,58 HTKSH PH90 2 1 B2 180 17,33

3. Zasilanie siłownika nr SO1 klapy oddymiającej 3 138 24 138 5,99 HDGs PH90 2 2,5 B2 28 11,10

4. Zasilanie siłownika nr SO2 klapy oddymiającej 4 138 24 138 5,99 HDGs PH90 2 2,5 B3 28 11,10

5. Zasilanie siłownika nr SO3 klapy oddymiającej 5 92 24 92 3,99 HDGs PH90 2 2,5 B4 50 13,22

6. Zasilanie siłownika nr SO4 klapy oddymiającej 6 92 24 92 3,99 HDGs PH90 2 2,5 B2 30 7,93

7. Zasilanie siłownika nr SN1 drzwi napowietrzających 7 23 24 23 1,00 HDGs PH90 2 2,5 B2 20 1,32

8. Zasilanie siłownika nr SN2 drzwi napowietrzających 8 23 24 23 1,00 HDGs PH90 2 2,5 B3 20 1,32

9. Zasilanie siłownika nr SN3 drzwi napowietrzających 9 23 24 23 1,00 HDGs PH90 2 2,5 B2 40 2,64

Tabela nr 3: Obliczenia techniczne inst. oddymiania

Parametry przewoduParametry energetyczne

LP
Nazwa 

obwodu
Opis obwodu









Tabela równoważności - Projekt Wykonawczy TOM II, Część 5: Projekt Budynku Głównego oraz 

Budynku Pracowni Diagnostyki Samochodowej - instalacje elektryczne i teletechniczne: 

LP Miejsce 

występowania 

Producent/nazwa 

własna produktu 

Minimalne parametry dotyczące równoważności 

1 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L1 - CRACK READY LED 1.2 
MP 4400lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 27,4W 
Strumień źródła: 4400lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 110 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1148mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne: profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, 
moduł LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

2 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L2 - CRACK READY LED 1.5 
MP 3250lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 18,9W 
Strumień źródła: 3250lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 119 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1432mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne: profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, 
moduł LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

3 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L3 - DL LED 311 1100lm Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 9,6W 
Strumień źródła: 1100lm 
Skuteczność oprawy: 89% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 102lm/W 
Wymiary zbliżone do: 149mm średnicy x 162mm wys. 
Montaż: Wpuszczana. 
Inne: Średnica otworu montażowego 140mm 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

4 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L4 - DL LED 311 2000lm Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 17,8W 
Strumień źródła: 2000lm 
Skuteczność oprawy:89% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 100lm/W 
Wymiary zbliżone do: 149mm średnicy x 162mm wys. 
Montaż: Wpuszczana. 
Inne: Średnica otworu montażowego 140mm 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

5 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L5 - DL LED 311 1100 lm 
IP44 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 9,6W 
Strumień źródła: 1100lm 
Skuteczność oprawy: 85% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 97lm/W 
Wymiary zbliżone do: 149mm średnicy x 162mm wys. 
Montaż: Wpuszczana. 
Inne:IP44, średnica otworu montażowego 140mm. 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 



6 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L6 - FAMA LED 0.9 3300lm Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc:20,6W 
Strumień źródła: 3300lm 
Skuteczność oprawy: 92% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 147 lm/W 
Montaż:Nastropowa 
Inne: IP65, klosz i podstawa PC, klosz opalowy 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

7 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L7 - MEDIO KIT LED Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 82,4W 
Strumień źródła: 13200lm 
Skuteczność oprawy: 60% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 96 lm/W 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

8 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L8 - CRACK READY LED 1.2 
MP 8000lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 62,6W 
Strumień źródła: 8000lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy:88 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1148mm dł. x 89mm wys. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

9 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

L9 - CRACK READY LED 1.2 
MP 2600lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 15,1W 
Strumień źródła: 2600lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 118 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1148mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

10 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P1 - CRACK READY LED 1.5 
MP 5500lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 34W 
Strumień źródła: 5500lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 111lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1432mm dł. x 89mm wys. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

11 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P2- FAMA LED 1.5 5500lm Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 34W 
Strumień źródła: 5500lm 
Skuteczność oprawy: 92% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 148 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 86mm szer. x 1570mm dł. x 90mm wys. 
Montaż:Nastropowa 
Inne: IP65 



Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

12 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P3 - CRACK READY LED 1.5 
MP 3250lm 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 18,9W 
Strumień źródła: 3250lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 119 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1432mm dł. x 89mm wys. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

13 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P4 - FAMA LED 1.5 8000lm 
ZW. 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 54,1W 
Strumień źródła: 8800lm 
Skuteczność oprawy: 92% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 149 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 86mm szer. x 1270mm dł. x 90mm wys. 
Montaż: Zwieszana. 
Inne: IP65 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

14 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P5 - DLN LED 3114 2000lm 
IP44 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 17,8W 
Strumień źródła: 2000lm 
Skuteczność oprawy: 84% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 94 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 140mm średnicy x 202mm wysokości 
Montaż:nastropowy 
Inne: IP44, szkło hartowane, matowione centralnie 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

15 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

P6 - CRACK READY LED 1.2 
MP IP44 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 27,4W 
Strumień źródła: 4400lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 110 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 1148mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne: IP44, profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, 
moduł LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

16 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

C1 - CRACK CLR ASM 3.6 
LED 

Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 82,2W 
Strumień źródła: 13200lm 
Skuteczność oprawy: 69% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 110 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 3200mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne:profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, moduł 
LED – standard ZHAGA, optyka asymetryczna 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

17 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

Z1 - CRACK READY LED 3.6 
IP65 

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED, 
Moc: 82,2W 
Strumień źródła: 13200lm 



Skuteczność oprawy: 69% 
Skuteczność świetlna oprawy: 110 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 79mm szer. x 3200mm dł. x 89mm wys. 
Montaż: Nastropowy/Wpuszczany/Zwieszany. 
Inne: IP65, profil aluminiowy, zaślepka bezśrubowa, dyfuzor PC, 
moduł LED – standard ZHAGA 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

18 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

E1 - HYDROSTEP QUADRO 
Q04LED IP65 

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED, 
Moc: 3W 
Strumień oprawy: 70lm 
Skuteczność świetlna oprawy: 23,33 lm/W 
Wymiary zbliżone do: 171mm szer. x 106mm wys. x 65mm gł. 
Montaż: Wpuszczana w ścianę. 
Inne: IP65 

19 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

E2 - DISCOVERY LED IP65 
(podświetlenie logo) 

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED, 
Moc: 18W 
Strumień źródła: 1910lm 
Skuteczność świetlna oprawy: 165 lm/W 
Kąt rozsyłu: 7/36° 
Wymiary zbliżone do: 73,5mm wys. x 612mm dł. x 143mm gł. 
Montaż: Naścienny. 
Inne: IP65, w zestawie mocowanie ścienne regulowane, szyba 
transparentna hartowana,  

20 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

H1 - IKAR KINKIET Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 42W 
Strumień źródła: 630lm 
Montaż:Naścienny 
Inne: abażur niepalny, biały 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

21 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

H2 - IKAR ZW Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 42W 
Strumień źródła: 630lm 
Wymiary zbliżone do:400mm śr. x 300mm wys. ( max 1000mm z 
zawiesiem) 
Montaż: Zwieszana. 
Inne:abażur niepalny, biały 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

22 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

H3 - SPOT LED Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 15W 
Strumień źródła:810lm 
Skuteczność świetlna oprawy: 56 lm/W 
Kąt rozsyłu: 36° 
Wymiary zbliżone do: 150mm śr. x 115mm wys. 
Montaż: nastropowa 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 

23 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

H4 - DL LED IP65 Oprawa oświetleniowa LED, 
Moc: 9,6W 
Strumień źródła: 1100lm 
Skuteczność oprawy: 82% 
Minimalna Skuteczność świetlna oprawy: 93 lm/W 
Montaż:Wpuszczana. 
Inne: IP65 
Należy zapewnić równomierność oraz natężenie oświetlenia 
zgodne z PN-EN 12464-1:-2012 oraz z załączonymi do proj. 
obliczeniami fotometrycznymi. 



 

24 Rys. nr E/5 ÷ E/9 - 
Legenda 

W1 - WALLWASHER LED Oprawa oświetleniowa wewnętrzna LED, 
Moc: 9,6W 
Strumień źródła: 1100lm 
Skuteczność oprawy: 84% 
Skuteczność świetlna oprawy: 96 lm/W 
Wymiary: 170mm śr. x 155mm wys. 
Montaż: wpuszczana 
Inne: odbłyśnik asymetryczny 

25 Rys. nr E/7 - 
Legenda 

Z2 - Oprawa oświetleniowa 
Schreder Teceo 1 5103, 
24LEDs, 500mA 

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED, przystosowana do 
montażu na wysięgniku o długości 1m. Stopień ochrony IP66. 
Odporność na przepięcia do 10kV. Modułowe systemy LED dla 
oświetlenia precyzyjnego i zgodnego z konkretnymi 
wymaganiami oświetlanej powierzchni. Należy zapewnić 
równomierność oraz natężenie oświetlenia zgodne z PN-EN 
13201:2007. 

26 Rys. nr E/7 ÷ E/9 - 
Legenda 

Czujka ruchu PIR, IDim 
Sense Dali Sensor 316 

Czujka ruchu PIR, kompatybilna z systemem sterowania 
oświetleniem DALI, posiadająca czujnik utrzymania natężenia 
oświetlenia CL, odbiornik podczerwieni IR umożliwiający 
komunikację za pomocą pilota, obrotowy przełącznik aplikacji, 
umożliwia zaprogramowanie min. 6 trybów pracy. 

27 Rys. nr E/7 ÷ E/9 - 
Legenda 

Sterownik DALI IDim Solo 
Interface Module 403 

Sterownik oświetleniem LED, pracujący w systemie DALI, 
umożliwiający płynne sterowanie natężeniem oświetlenia opraw 
LED, umożliwia zaprogramowanie min. 6 trybów pracy, 
współpracuje z czujnikami ruchu posiadającymi czujnik 
utrzymania natężenia oświetlenia CL. 

28 Rys. nr E/10 - 
Legenda 

Skrzydło okna 
oddymiającego napędzane 
dwoma siłownikami 2,5A 
(ZA 155-BSY +HS Set) 

Elektryczny siłownik klapy oddymiającej 24V, 4A lub 6A, SL250, 
czas otwarcia do 60s 

29 Rys. nr E/12 - 
Schemat 
rozdzielnicy RG 

Analizator sieci DIRIS A20 z 
RS-485 

Analizator sieci posiadający wyświetlacz LCD, posiadający złącze 
komunikacyjne w standardzie RS-485. Miernik umożliwia szybki 
odczyt wielu pomiarów parametrów sieci: + kWh, + kVArh, I, U, 
V, F, P, Q, S, wsp. mocy, itp. 

30 Rys. nr E/12 - 
Schemat 
rozdzielnicy RG 

Rozłącznik DPX 630A z 
cewką W.W. 230V AC 

Rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym min. 630A z cewką 
wyzwalacza wzrostowego 230V AC - pełniący funkcję wyłącznika 
PPOŻ, umożliwia rozłączenie obwodów obciążonych prądem 
znamionowym, maksymalne napięcie znamionowe 500V.  

31 Rys. nr E/12 - 
Schemat 
rozdzielnicy RG 

Przekładnik prądowy EPSA 
315 600/5 5VA, kl. 0,5, FS5 

Przekładnik prądowy o przekładni 600/5A, moc 5VA, klasa 
dokładności 0,5, współczynnik bezpieczeństwa FS5   

32 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Rozłącznik bezpiecznikowy 
STV 63A 

Rozłącznik bezpiecznikowy szufladkowy, do montażu na szynę 
TH35, umożliwia zastosowanie wymiennych wkładek DO2 (20A-
63A), znamionowa zdolność zwarciowa min. 50kA 

33 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Rozłącznik bezpiecznikowy 
NT-IN 00÷3 

Rozłącznik bezpiecznikowy trzybiegunowy, z wymiennymi 
wkładkami bezpiecznikowymi o rozmiarze odpowiednio 00÷3, 
trwałość mechaniczna min. 1600cykli 

34 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Wyłącznik 
różnicowoprądowy z 
członem nadprądowym 
CKN-6 

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym, prąd 
znamionowy zwarciowy umowny 6kA, wskaźnik zadziałania 
członu różnicowoprądowego, przycisk TEST 

35 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Rozłącznik bezpiecznikowy 
SILAS SB 63A 

Rozłącznik bezpiecznikowy trzybiegunowy, z wymiennymi 
wkładkami bezpiecznikowymi o rozmiarze 000, dostosowany do 
systemu szyn zbiorczych 60mm, trwałość mechaniczna min. 
2000cykli 

36 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Ogranicznik przepięć 
Moeller SPC-S-20/280/4 

Ogranicznik przepięć czterobiegunowy, klasa II (C), wymienne 
wkładki warystorowe, wskaźnik zadziałania, poziom ochrony 
<1,4kV 

37 Rys. nr E/12 ÷ 
E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

Rozłącznik FR100A Rozłącznik izolacyjny, prąd znamionowy 100A, montaż na szynię 
TH35, wytrzymałość zwarciowa min. 10kA. 

38 Rys. nr E/12 ÷ Rozłącznik FRX100A z Rozłącznik izolacyjny, prąd znamionowy 100A, z cewką 



E/46  - Schematy 
rozdzielnic 

cewką W.W. 230V AC wyzwalacza wzrostowego 230V AC, montaż na szynię TH35, 
wytrzymałość zwarciowa min. 10kA 

39 Rys. nr E/47 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
monitoringu 

Przełącznik sieciowy GS-19-
20-24HP/48HP 

Przełącznik sieciowy 24/48-portowy z POE. Minimalne 
paraemtry: 24 portów 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Ethernet (802.at), 
VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, 
agregacja poł., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3 
  

40 Rys. nr E/52 - 
Schemat instalacji 
RTV/SAT 

Multiswitch Terra MV9/16 Multiswitch radialny dla zbiorczych instalacji telewizyjnych 
RTV/SAT, wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla, 
grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego, 
separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB, aktywny tor 
sygnału naziemnego wyposażony w filtr LTE (47-790 MHz), 
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - 
klasa A, ilość wejść 9, ilość wyjść 16, pasmo pracy 950-2400MHz,  
  

41 Rys. nr E/52 - 
Schemat instalacji 
RTV/SAT 

Multiswitch Terra MV9/32 Multiswitch radialny dla zbiorczych instalacji telewizyjnych 
RTV/SAT, wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla, 
grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego, 
separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB, aktywny tor 
sygnału naziemnego wyposażony w filtr LTE (47-790 MHz), 
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - 
klasa A, ilość wejść 9, ilość wyjść 32, pasmo pracy 950-2400MHz,  
  

42 Rys. nr E/52 - 
Schemat instalacji 
RTV/SAT 

Wzmacniacz kanałowy 
WWK-951 

Programowany wzmacniacz wielozakresowy przeznaczony jest 
dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programów TV 
analogowych oraz cyfrowych (DVB-T). Umożliwia: 
-niezależne, selektywne wzmocnienie dla 5 torów/filtrów 
kanałowych w paśmie UHF, 
-możliwość regulacji szerokości toru kanałowego: 1...6 kanałów 
(8…48MHz), 
-zasilanie przedwzmacniaczy antenowych dla wejść UHF1-UHF2, 
-wbudowana sygnalizacja stanu pracy zasilania 
przedwzmacniaczy antenowych, 
-przystosowany do transmisji sygnałów analogowej oraz 
cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. 

43 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Centrala oddymiania UCS 
6000 32A 

Mikroprocesorowa Centrala oddymiania 32A przeznaczona do 
uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do 
oddymiania, napowietrzania oraz sterowania innymi 
elementami mechanicznymi i umożliwia:  
- wykrywanie pożaru (zadymienia);  
- uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń 
przeciwpożarowych;  
- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń 
(alarm, uszkodzenie);  
- automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń 
przeciwpożarowych i wykonawczych; 
- automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;  
Centrala oddymiania musi posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty, instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno 
ruchową.  
Obudowa o wymiarach zbliżonych do 750x630x190 mm. 
Centrala musi być kompatybilna z pozostałymi elementami 
systemu oddymiania. 
  

44 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Optyczna czujka dymu DOR 
40 prod. Polon-Alfa 

Optyczna czujka dymu. Powinna charakteryzować się znaczną 
odpornością na wiatr, zmiany ciśnienia i kondensację pary 
wodnej. Musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty, instrukcję 
obsługi oraz dokumentację techniczno ruchową. Musi być 
kompatybilna z pozostałymi elementami systemu oddymiania. 

45 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 

Sygnalizator akustyczno-
optyczny SA-K7N/3M  

Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu oddymiania 
przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru wewnątrz 
budynków. Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację 



oddymiania 
grawitacyjnego 

głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiększania 

głośności (od około 70dB do >100dB @ 1m). Musi posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty, instrukcję obsługi oraz 
dokumentację techniczno ruchową. Musi być kompatybilna z 
pozostałymi elementami systemu oddymiania. 

46 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Przycisk oddymiania klatki 
schodowej PO-63, prod. 
Polon-Alfa  

Ręczny przycisk oddymiania (Typ 1 wg rozp. MSWiA Dz. U. 85, 
poz. 553) Umożliwia uruchomienie systemów oddymiania 
poprzez centralę oddymiania oraz wysterowanie powrotne klap 
dymowych oraz kontrolę uszkodzeniową systemu. Przycisk 
posiada sygnalizację oraz funkcje: 
URUCHOMIENIE/OK/USZKODZENIE z kasowaniem. Musi 
posiadać wymagane atesty i certyfikaty, instrukcję obsługi oraz 
dokumentację techniczno ruchową. Musi być kompatybilna z 
pozostałymi elementami systemu oddymiania. 

47 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Siłownik klapy 
oddymiającej 24V 
6A MCRW 60G SL250 

Elektryczny siłownik klapy oddymiającej 24V, 6A SL250, czas 
otwarcia do 60s. Musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty, 
instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno ruchową. Musi 
być kompatybilna z pozostałymi elementami systemu 
oddymiania. 

48 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Siłownik klapy 
oddymiającej 24V 
4A MCRW 40G SL250 

Elektryczny siłownik klapy oddymiającej 24V, 4A SL250, czas 
otwarcia do 60s. Musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty, 
instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno ruchową. Musi 
być kompatybilna z pozostałymi elementami systemu 
oddymiania. 

49 Rys. nr E/53 - 
Schemat blokowy 
instalacji 
oddymiania 
grawitacyjnego 

Czujka pogodowa CDW-03 Czujka pogodowa deszcz-wiatr umożliwiająca zamknięcie klap 
oddymiających w przypadku pojawienia się zbyt silnego wiatru 
lub deszczu, napięcie zasilania 24V, stopień ochrony min. IP56, 
temperatura pracy -25÷60st C. Musi posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty, instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno 
ruchową. Musi być kompatybilna z pozostałymi elementami 
systemu oddymiania. 

50 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Zasilacz magistrali MTN 
684064 640mA/ 30V  

Zasilacz magistrali sytemu KNX. Parametry: przewód magistralny 
PYCYM 2x2x0.8 (do 1000m), obciążenie: do 640 mA (ok. 64 
urządzenia), max. odległość do ostatniego elementu magistrali 
wynosi 350m. Funkcje: resetowanie urządzeń na linii, 
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, sygnalizacja przeciążenia. 

51 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Bramka KNX/DALI MTN 
6725 

Bramka logiczna pomiędzy systemami KNX i DALI. Funkcje: 
konfiguracja za pomocą przycisków, magistrali KNX, protokołu 
IP, sterowanie lamp pojedynczych lub ich grup,  sceny, 
sekwencje i efekty, rozpoznawanie awarii pojedynczych lamp 

52 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Aktor grzewczy MTN 
645129 

Aktor grzewczy umożliwiający sterowanie napędami zaworów 
grzewczych, odczyt stanu kanału, zgłoszenie zwarcia w danym 
kanale, Obsługa minimum 10 elektrozaworów. 

53 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Aktor roletowo-żaluzjowy 
MTN 6498 

Aktor roletowo-żaluzjowy umożliwiający sterowanie napędem 
żaluzji lub rolet. Posiadający następujące możliwości sterowania: 
załączanie: załącz, wyłącz, informacja o stanie, opóźnienia, 
operacje logiczne; 
 żaluzje: do góry, do dołu, stop, pozycja, informacja o aktualnej 
pozycji; 
automatyczny test rodzaju dołączonego obciążenia 

54 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Router KNX/IP MTN6500 Router umożliwiający połączenie systemu KNX i sieci LAN. 
Umożliwia sterowanie system KNX za pomocą sieci LAN lub 
Internet.  

55 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Bramka logiczna 
KNX/Modbus 

Bramka logiczna umożliwiająca komunikację systemu KNX z 
urządzeniami wyposażonymi w magistralę Modbus.  

56 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Stacja pogodowa MTN 
682991 z kombisensorem 
MTN 663692 

Stacja pogodowa systemu KNX z sensorem.  

57 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Przycisk MTN 6212 Przycisk z 4 klawiszami i regulatorem temperatury systemu KNX. 
Możliwości: 
– załączanie i przełączanie, ściemnianie (1 lub 2 klawiszami) 
 – sterowanie żaluzji (1 lub 2 klawiszami)  



– telegramy 1, 2, 4, 8 i 16-bitowe na zbocza impulsu  
– regulacja liniowa, sceny 
- sterowanie czasowe i alarm  
– odczytywanie zewnętrznej temperatury 
 – sterowanie wentylacją i ogrzewaniem – tryby działania 
(komfort, gotowość, nocny, ochrona przed mrozem/upałem) 

58 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Przycisk MTN617119 Przycisk 1-krotny systemu KNX z dwoma klawiszami i trzema 
diodami. Możliwości: 
– załączanie i przełączanie, ściemnianie (1 lub 2 klawiszami) 
 – sterowanie żaluzji (1 lub 2 klawiszami)  
– telegramy 1, 2, 4, 8 i 16-bitowe na zbocza impulsu  
– regulacja liniowa, sceny 

59 Rys. nr E/54, E/55 
- Schematy 
rozdzielnic KNX 

Przycisk MTN625299 + 
klawisz MTN 619219 

Moduł przyciskowy 2-krotny systemu KNX z dwoma klawiszami 
dwupozycyjnymi . Możliwości: 
– załączanie, wyłączanie, ściemnianie  
 – sterowanie żaluzji  
– sceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































