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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym  oświadczamy, że 
 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 4 Projekt branży elektrycznej, pn.: 
 

„TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWY DLA POTRZEB 
POMORSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO ODDZIAŁ CHOJNICE  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU” 
 
 

zlokalizowany na działce nr ewid.: 554/9; 1903/3; 551/13 obręb: 0001 Chojnice został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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I. Budowa instalacji elektrycznych 

1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuję budowę instalacji elektrycznych gniazd wtykowych 

ogólnego przeznaczenia i dedykowanych, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, oświetlenia terenu, 

budowę tablicy rozdzielczej (TR), budowę szafki wyłącznika głównego (SWG), systemu alarmowego, 

systemu sygnalizacji pożaru (SSP), monitoringu oraz montażu szlabanu w przebudowywanym budynku dla 

potrzeb Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oddział Chojnice przy ul. Gdańskiej dz. nr ewid 554/9, 

obręb 0001 Chojnice. 

Istniejące obwody elektryczne gniazd wtykowych, oświetlenia i zasilania w pomieszczeniach 

istniejącego budynku objętego niniejszym opracowaniem należy unieczynnić. Wszystkie prace 

demontażowe należy rozpocząć od zabezpieczenia instalacji przed przypadkowym pojawieniem się napięcia 

na unieczynnionej instalacji, pomimo odłączenia obwodu zasilającego. Prace należy prowadzić w sposób 

niepowodujący dodatkowych uszkodzeń. 

Osprzęt elektryczny, który zostanie zdemontowany a jego stan i parametry wskazują na możliwość 

ponownego użycia taki jak: gniazda, obudowy tablic rozdzielczych, instalacyjna aparatura elektryczna, 

korytka elektroinstalacyjne, oprzewodowanie zdemontowane z koryt kablowych itp. itd. należy przekazać 

Inwestorowi. 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest ekspertyza dopuszczalnych odległości 

budowlanych od elektroenergetycznej linii WN oraz protokół z pomiarów pola 

elektrycznego i magnetycznego, która jest w posiadaniu Zamawiającego.  Analiza oraz protokół z 

pomiarów objęte są odrębnym opracowaniem. 

2. Zasilanie elektroenergetyczne budynku 

Przedmiotowy budynek zostanie zasilony z zestawu kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy 

działki. Budowa złącza zostanie wykonana wg. odrębnego opracowania wykonanego przez ENEA Operator 

SP. Z o.o. Istniejącą linię kablową zasilającą przedmiotowy budynek należy unieczynnić. 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowo-

pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.  

Ze złącza należy wyprowadzić kabel typu YAKY 4x50mm2, zasilający proj. szafkę wyłącznika 

głównego (SWG). Kabel należy prowadzić po trasie przedstawionej na rys. nr E-1. 

Proj. linię kablową w miejscach skrzyżowań z sieciami podziemnymi należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi np. DVK160. Układanie linii kablowych ziemnych należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004. 

Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż. 

 Przejście kablem poprzez fundament budynku należy wykonać mechanicznie ze spadkiem na 

zewnątrz oraz zabezpieczyć przed wnikaniem nieczystości. 

 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 
 



 

BRANŻA – ELEKTRYKA 
 

15   

3. Wyłącznik Główny Pożarowy 

Projektowana szafka wyłącznika głównego (SWG) będzie znajdować się w miejscu wskazanym na rys. 

nr E-2. Z szafy SWG zostanie wyprowadzony obwód zasilania do tablicy TR oraz TRUPS. W szafce SWG 

należy zainstalować układ posiadający możliwość automatycznego przełączania faz, które podczas zaniku 

napięcia w jednej bądź dwóch fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wyzwalacza wzrostowego na 

fazę będącą obecnie pod napięciem. 

Przy głównym wejściu do budynku należy zainstalować przyciski wyłącznika głównego PWP. Nad 

przyciskami należy zainstalować oprawę oświetlenia awaryjnego wyposażoną w 1h moduł podtrzymania 

zasilania, przystosowaną do pracy w niskich temperaturach oraz w widocznym miejscu zamieścić napis 

„WYŁĄCZNIK GŁÓWNY POŻAROWY”. 

Rodzaj, ilość żył i przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym 

szafki SWG (rys. nr E-7) 

Jako wyłącznik pożarowy (WGP) projektuje się rozłącznik typu DPX 125A z wyzwalaczem 

wzrostowym, zainstalowanym w szafce z tworzywa termoutwardzalnego (SWG) np. OSZ 60x60cm prod. 

Emiter. 

Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić 

ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut. Celem 

sterowania rozłącznikami ppoż., w przedmiotowym budynku, od przycisku PWP rozłącznika ppoż. 

projektuje się wydzielony obwód, przewodem typu: NHXH PH90 3x1,5mm2. Cały zespół kablowy od 

przycisku PWP do rozłącznika ppoż. powinien być wykonany jako EI min 90. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

4.  Budowa tablicy rozdzielczej 

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych 

w opracowywanych pomieszczeniach zaprojektowano tablice rozdzielcze TR i TRUPS. 

Tablicę TR należy zainstalować w miejscu wskazanym na rys. nr E-2. Z tablicy należy wyprowadzić 

obwody odbiorcze projektowanych gniazd wtykowych, zasilania oraz instalacje oświetleniowe 

opracowywanego budynku. Należy zastosować tablicę p/t wykonaną w II klasie ochronności zamykaną na 

klucz o stopniu szczelności IP min. 20 lub równoważną. 

Tablica TRUPS zaprojektowana została na potrzeby ogólne instalacji elektrycznych zasilanych 

z zasilacza UPS. Miejsce jej lokalizacji wskazano na rys. nr E-2. Z niej należy wyprowadzić obwody 

zasilania obwodów zasilania gniazd DATA. Należy zastosować tablicę p/t wykonaną w II klasie 

ochronności zamykaną na klucz o stopniu szczelności IP min. 20 lub równoważną. 
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5.  Instalacja gniazd wtykowych 

Instalację gniazd wtykowych oraz siły zaprojektowano przewodami YDYżo 450/750V prowadzonymi: 

• pod tynkiem, 

• w pod wylewką. 

Przewody rozprowadzać pod posadzką a następnie pionami pod gniazda, wyłączniki oświetlenia i na 

sufit do opraw oświetleniowych. Rozgałęzienia i łączenia obwodów wykonywać w puszkach instalacyjnych 

gniazd wtykowych i łączników oświetlenia. 

Rodzaj, ilość żył i przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schemacie tablicy TR 

oraz TRUPS (rys. nr E-8 i E-9). Stosować należy osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu szczelności wg rys. 

nr E-2. 

Wszystkie urządzenia elektryczne podłączane bezpośrednio pod punkty zasilania należy połączyć 

zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową danego urządzenia. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 
 

6.  Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie wewnętrzne 

Instalację oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYżo 450/750V prowadzonymi: 

• pod tynkiem, 

• w pod wylewką, 

• pod warstwą ocieplenia w elastycznych rurach karbowanych nierozprzestrzeniających płomieni 

wymóg konieczny. 

Rodzaj, ilość żył i przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym 

tablicy TR. Stosować należy osprzęt elektroinstalacyjny p/t o stopniu szczelności IP podanym na 

załączonych rys. nr E-4. 

Oświetlenie zaprojektowano przy zastosowaniu opraw z energooszczędnymi źródłami świetlnymi typu 

LED. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą tradycyjnych łączników oświetleniowych 

oraz czujników obecności. 

Obliczenia natężenia oświetlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego 

DIALUX. Wyniki obliczeń przedstawiono w załącznikach. Podane typy opraw, zostały przyjęte 

do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych. 

W celu umożliwienia wezwania pomocy z toalety dla niepełnosprawnych została zaprojektowana 

instalacja przyzywowa. Sygnalizacja przyzwania odbywa się akustycznie oraz optycznie poprzez 

zamontowane oświetlenie nad drzwiami wejściowymi do toalety. W toalecie należy zastosować łącznik 

pociągowy 

Oświetlenie zewnętrzne 
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 Ze względu na przebieg linii wysokiego napięcia poprzez działkę, na której znajduje się 

przedmiotowy budynek należy zachować bezpieczną odległość od linii zgodnej z miejscowym planem 

zagospodarowania uchwalonego uchwałą nr XI/103/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 

2003r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 151 z 2003 r. poz. 2663) wynoszącą 20m od osi linii.  

Oświetlenie terenu utwardzonego przed budynkiem należy wykonać za pomocą latarń oświetleniowych 

wykonanych z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym o wysokościach podanych na rys. nr E-1, 

montowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych oraz opraw montowanych na elewacji 

budynku. Latarnie można dodatkowo zabezpieczyć elastomerem do wysokości 35cm od poziomu gruntu. 

Oprawy należy montować bezpośrednio na słup. Automatyczne załączanie oświetlenia realizowane będzie 

za pomocą sterownika astronomicznego zainstalowanego w tablicy TR. Rozmieszczenie latarń 

oświetleniowych oraz trasa kabla zasilającego została przedstawiona na rys. nr E-1. Skrajne latarnie 

oświetleniowe znajdujące się przy strefie zbliżenia do linii wysokiego napięcia należy wykonać w 

technologii przegubowej pozwalającej na wymianę źródła światła bez konieczności stosowania 

podnośników koszowych bądź drabin. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

7.  Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 W budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

wyposażyć w min. 1-godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu 

oprawy. 

Oprawy ewakuacyjne wyposażone w piktogramy projektuje się jako pracujące w trybie ciemnym. 

Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr E-4. 

Rodzaj, ilość żył oraz przekrój przewodów przedstawiono na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej. 

Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane 

po 4 latach eksploatacji niezależnie od ich stanu. Duży wpływ na trwałość akumulatorów ma pierwsze 

ładowanie, które powinno trwać bez przerw, przez co najmniej 24h. 

 Awaryjne oprawy oświetleniowe winny posiadać znak rozpoznawczy w postaci żółtego paska o 

szerokości 2cm.  

Testowanie opraw należy przeprowadzać zgodnie z poniższym harmonogramem: 

• Test codzienny sprawdza się wzrokowo przez kontrolę wskaźników prawidłowości działania 

centralnego zasilania. 

• Test comiesięczny może być wykonywany ręcznie lub automatycznie. W przypadku stosowania 

automatycznego urządzenia testującego, wyniki krótkotrwałych testów należy rejestrować. Kolejne 

etapy procedury testowej polegają na: 

◦ włączeniu trybu awaryjnego każdej oprawy i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnętrznie 

z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas 

wystarczający do upewnienia się, że są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują. Na końcu testu 

należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego oraz sprawdzić każdą lampkę kontrolną 

lub urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują przywrócenie zasilania podstawowego, 
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◦ sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemów centralnych akumulatorów, 

◦ w przypadku zespołów generatorów odnieść się do wymagań przedstawionych w ISO 8528-12. 

• Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urządzeń testujących przeprowadza się 

rejestrując wyniki pełnych znamionowych testów. Należy przeprowadzić sprawdzenie comiesięczne 

oraz dodatkowo: 

◦ każdą oprawę oświetleniową i znak oświetlony wewnętrznie należy testować w przypadku 

pełnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta, 

◦ należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub 

urządzenie, w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. 

Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania akumulatorów, 

◦ w dzienniku zapisać datę testu i jego wynik. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 
 

8.  Montaż szlabanu 

Ze względu na konieczność wydzielenia terenu ogólnodostępnego od placu egzaminacyjnego projektuje 

się montaż szlabanu. Lokalizacja szlabanu została przedstawiona na rys. nr E-1. 

Szlaban winien spełniać następujące warunki: 

• dwuramienny (szerokość wjazdu/wyjazdu pomiędzy słupkami – 5,0m), 

• czas całkowitego otwarcia do 6s przewidziany do pracy intensywnej. 

Szlaban winien być wyposażony w: 

• samoblokujący elektromechaniczny siłownik (300W), 

• regulowany system wyważania ramienia, 

• możliwość regulacji długości czasu utrzymania w pozycji otwarcia, 

• ramie aluminiowe lub z tworzywa z listwą świecącą przeznaczone na miejsca wietrzne, 

• wbudowaną płytkę sterującą, 

• ocynkowaną obudowę pokrytą lakierem w kolorze RAL 5010, 

• system wysprzęglający w przypadku braku zasilania, zabezpieczony kluczykiem, 

• wyjścia do instalacji przycisków sterujących, fotokomórek, sterowania radiowego 24V, 

• amperometryczny system wykrywania przeszkód, 

• zabezpieczenie fotokomórką przed przypadkowym zamknięciem (dwie linie fotokomórek), 

• lampę sygnalizacyjną, 

• możliwość automatycznego zamykania po ustawieniu czasie lub przejechaniu linii foto, 

• możliwość pracy synchronicznej, 

• min. 2 piloty. 

Ponadto zgodnie z PFU, odbiornik należy wyposażyć w odbiornik radiowy umożliwiający sterowanie 

z min. 100szt. pilotów przeznaczonych do otwierania dwóch szlabanów i dwóch innych urządzeń. Radio 

zamontowane w szlabanie musi być kompatybilne z radiem zamontowanym w bramie wjazdowej 
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O/Gdańsk, Gdańsk ul. Równa 19/21 (typ radia zamontowanego w bramie Divisione Elettronica 

DAc15/DA.15Pv1,0), dotyczy to również pilotów (piloty czterokanałowe typu „neo”) 

Szlaban musi być otwierany również z dwóch pomieszczeń budynku wskazanych na rys. nr E-2. 

9.  Instalacja systemu kontroli dostępu 

W budynku należy zainstalować system kontroli dostępu działającej na zasadzie czytników kart 

zbliżeniowych lub pastylek. Kontrola dostępu winna obejmować pomieszczenia: 

• biuro obsługi klienta, 

• sala egzaminów teoretycznych,  

• pokój egzaminatorów,  

• pokój egzaminatora nadzorującego (drzwi od strony pokój egzaminatorów i poczekalni), 

• drzwi na holu (przed pokojem egzaminatorów), 

• wyjście do hali garażowej,  

• pomieszczenie warsztatowe, 

• archiwum,  

• wejście do pomieszczenia garażowe od strony placu egzaminacyjnego, 

• wejście do pomieszczenia garażowe od strony parkingu. 

 

Rozmieszczenie instalacji zostało przedstawione na rys. nr E-6. Schematy połączeń systemu zostaną 

przedstawione w dokumentacji wykonawczej. 

10.  Instalacja systemu CCTV 

Przedmiotowy budynek wraz z terem zewnętrznym należy objąć systemem monitoringu CCTV 

umożliwiający zdalny podgląd z siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Równej 19/21. 

 System należy wykonać w oparciu o platformę programową typu klient-serwer w technologii IP 

umożliwiającej: 

• Utworzenie wysokiej jakości systemu monitoringu, 

• Dowolność w zakresie lokalizacji montażu urządzeń wynikającą z topografii okablowania, 

• Zdalną konfigurację urządzeń wchodzących w skład systemu, 

• Przesyłanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard Poe). 

System należy wykonać przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi 

doświetlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie 

obserwowanej sceny i obserwację nadzorowanego obszaru także przy zupełnym braku oświetlenia. 

Rozmieszczenie instalacji zostało przedstawione na rys. nr E-6. Schematy połączeń systemu zostaną 

przedstawione w dokumentacji wykonawczej.  

Stacja operatorska wyposażona zostanie w monitor LCD 43’’ przeznaczony do pracy ciągłej, będzie 

umożliwiać bieżący podgląd ze wszystkich kamer w podziale konfigurowanym przez operatora. 
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11. Zasilanie gwarantowane wybranych obwodów poprzez UPS 

W celu bezprzerwowego zasilania obwodów komputerowych (DATA) projektuje się zastosowanie UPS 

zlokalizowanego w pom. Egzaminatorów. W celu awaryjnej dezaktywacji UPS’a w momencie naciśnięcia 

przycisku PWP należy UPS wyposażyć w moduł EPO oraz doprowadzić z niego sygnał z przycisku 

przewodem NHXH PH90 3x1,5mm2.  

Zaprojektowano UPS o parametrach 2700W/3000VA i czasie podtrzymania 1h.  

12. Instalacje teleinformatyczne 

W pomieszczeniu Egzaminatorów została zaprojektowana szafka teleinformatyczna typu RACK do 

której należy doprowadzić okablowanie strukturalne sieci LAN i TEL. W szafie RACK należy zainstalować 

wyposażenie systemu SSWiN oraz CCTV. 

 Projektowany Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) należy podłączyć do sieci teletechnicznej 

w ustaleniu z Inwestorem. 

Oprzewodowanie sieci LAN prowadzić należy pod tynkiem w elektroinstalacyjnych rurach 

osłonowych.  

Dobór szafki zostanie przedstawiony w dokumentacji wykonawczej. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 

masami ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

13. Ochrona przeciwporażeniowa 

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S. 

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 

Podstawowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz 

zastosowanie urządzeń i aparatów wykonanych w II klasie ochronności. Uzupełniającym środkiem ochrony 

przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci wysokoczułych wyłączników o 

różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA. 

Oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, 

natomiast zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie 

połączyć z przewodem ochronnym PE.  Obudowy rozdzielnic wykonane w I klasie ochronności należy 

uziemić. 

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami. 

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, 

naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

• barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów 

mających udział w ochronie przeciwporażeniowej, 
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• zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń 

nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych 

miejscach. 

14. Budowa uziemienia 

 

Jako uziemienie zacisku PE w projektowanej tablicy TR, TRUPS oraz SWG projektuje się wykorzystanie 

uziemienia połączonego trwale z proj. uziemieniem mieszanym. 

Jako uziemienie budynku należy zastosować uziemienie mieszane w postaci bednarki FeZn 30x4mm 

układanej na głębokości 0,5m w minimalnej odległości 1,0m od fundamentów budynku oraz prętów 

uziomowych o długości 6m.   

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać szynę uziemiającą oraz podłączyć do niej wszystkie 

metalowe elementy instalacji C.O. 

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10. 

Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w przypadku jej przekroczenia uziom należy rozbudować poprzez 

zabudowę na terenie zewnętrznym uziomów pionowych. Połączenie uziemienia do GSW wykonać 

przewodem LgY 1x16mm2. 

Jako uziemienie odgromowe stanowisk słupowych projektuje się wykorzystanie uziemienia mieszanego. 

Uziemienie mieszane należy wykonać z bednarki FeZn 30x4 układanej na głębokości 0,5m w minimalnej 

odległości 1,0m od kablowej linii zasilającej latarnie oświetleniowe. 

Ze względy na przebieg elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia po terenie objętym niniejszym 

opracowaniem należy bezwzględnie uziemić całe metalowe ogrodzenie oraz inne metalowe przedmioty 

umiejscowione bezpośrednio pod przewodami roboczymi linii WN. 
 

15. Budowa instalacji odgromowej 

  Ze względu minimalizację prac budowlanych na dachu przedmiotowego budynku wynikającej 

z przebiegu elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia bezpośrednio nad budynkiem dopuszcza się 

zastosowanie przewodu odgromowego elektroenergetycznej linii WN jako ochrony odgromowej obiektu. 

W przypadku likwidacji bądź przebudowy elektroenergetycznej linii WN, obiekt należy 

wyposażyć w instalację odgromową. 

16. Obliczenia 

Napięcie zasilania        UN= 400/230V 
 

Nazwa Tablicy Odbiory Pi [kW] kj Ps [kW]   

TR 

gniazda wtykowe 34,5 0,3 10,35   

urządzenia sanitarne 15,3 0,6 9,18   

oświetlenie wewnętrzne 1,1 0,7 0,77   

oświetlenie zewnętrzne 3,9 1 3,9   
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  54,8     

     Ps[kW] Is [A] 
     24,2 37,20 

 

Nazwa Tablicy Odbiory Pi [kW] kj Ps [kW]   

TRUPS 

gniazda wtykowe DATA 8 0,3 2,4   

zasilanie KD 0,1 1 0,1   

zasilanie szafy RACK 0,1 1 0,1   

  8,2     

     Ps[kW] Is [A] 
     2,6 12,03 

 

Pobór mocy projektowanych obwodów w przedmiotowym budynku zostanie pokryty z przydziału mocy 

określonego Warunkami Przyłączenia nr 51143/2018/OD1/ZR3 z dnia 18.12.2018r. 

 

II. Budowa instalacji niskoprądowych 

1. Stan projektowany 

Projektuje się wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych niskopradowych SSP, SSWiN jako 

instalacji układanych w rurkach z tworzywa sztucznego w pionie i w korytach w poziomie układanych w 

taki sposób, aby były jak najmniej widoczne i nie szpeciły wyglądu wnętrza budynku oraz nie naruszały 

struktury budowlanej obiektu. Lokalizacja urządzeń poszczególnych instalacji ma nie tylko na uwadze 

prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych systemów, ale również estetykę i architekturę obiektu. 

 

2. Instalacja SSP 

Charakterystyka pożarowa budynku 

 

a) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku: 

Parametry projektowanego obiektu 

Powierzchnia zabudowy ok. 420 m² 

Kubatura ok. 1650 m³ 

Wysokość W najwyższym punkcie - ok. 4,2m;. 

 

Obiekt jednokondygnacyjny, kwalifikuje się do budynków niskich (N). 

 

b) Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynek i inne zabudowania w odległości ponad 20 m.  

c) Parametry pożarowe występujących substancji palnych i ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń 

oraz przestrzeni zewnętrznych: 

W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie występują również strefy zagrożenia 

wybuchem.  
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d) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

W budynkach użyteczności publicznej gęstości obciążenia ogniowego określonego normą PN-B-

02852:2001 nie określa się (parametr przypisany budynkom produkcyjno-magazynowym). 

e) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji       

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZLV. budynek wykorzystywany podczas 

szkoleń – łączna liczba użytkowników mogących przebywać w budynku jednocześnie – do 50.   

 

f) Podział obiektu na strefy pożarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową tj. klatka schodowa, piwnica, parter, I piętro. Powierzchnia stref 

pożarowych wynosi poniżej maksymalnej dopuszczalnej (8 000m2). 

 

g) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych 

Klasa odporności ogniowej wymagana dla budynku ZL III + ZLV jednokondygnacyjnego – C. Dla 

spełnienia tej klasy, główna konstrukcja nośna powinna być w klasie odporności ogniowej R60 –(ściany 

murowane), konstrukcja dachu R15, stropy REI 60, ściany wewnętrzne EI30 (dotyczy pasa 

międzykondygnacyjnego), ściany wewnętrzne EI 15, przekrycie dachu RE15. 

 

n) Pozostałe informacje  

W zakresie doboru systemu sygnalizacji pożaru (szczególnie elementów detekcyjnych) wzięto pod uwagę 

również: 

- materiały palne znajdujące się w budynku (standardowe wyposażenie z drewna, elementów tapicerskich tj. 

obicia itp.) i charakterystykę ich spalania, 

- konfigurację strefy dozorowanej (szczególnie wysokość pomieszczeń),  

- warunki środowiskowe wewnątrz nadzorowanych pomieszczeń. 

 

3. Opis SSP 

 

Projektowana centrala SSP odpowiada za zabezpieczenie pożarowe budynku. Należy zastosować 

interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej, który jest zestawem urządzeń, przeznaczonym 

do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do 

sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Umożliwia ochronę średnich, takich jak: 

biurowce, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe. Musi doskonale nadawać się do stosowania w 

odpowiedzialnych instalacjach bezpieczeństwa budynków ze względu na zdolność do przekazywania dużej 

ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu 

pożarowego. 

System musi wykrywać pożar w pierwszej fazie jego rozwoju, bazując na koncepcji inteligentnej 

współpracy pomiędzy wszystkimi elementami, które go tworzą. Zastosowany protokół transmisji sygnałów 

w pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów liniowych, musi pozwalać 

na interaktywną współpracę, zarówno elementów liniowych z centralą, jak i elementów liniowych pomiędzy 

sobą. 

System musi obejmować: 
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• mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożarowej o pojemności min 2 adresowalnych linii (pętli) 

dozorowych z możliwością rozbudowy do 8 (po 127 adresów w jednej pętli); 

• uniwersalna centrala sterująca; 

• terminale sygnalizacji równoległej; 

• wielostanowe procesorowe czujki pożarowe szeregów: 

- jonizacyjne dymu, 

- optyczne dymu, 

- wielosensorowe,  

- uniwersalne ciepła, 

• ręczne ostrzegacze pożarowe w wykonaniu: 

- zwykłym wewnętrznym, 

- szczelnym zewnętrznym; 

• adaptery ADC-4001M umożliwiające dołączenie i adresację grupy czujek dwustanowych; 

• adresowalne elementy kontrolno-sterujące do sterowania i kontroli urządzeń wykonawczych i 

sygnalizacyjnych; 

• adresowalne wielowyjściowe elementy sterujące; 

• adresowalne wielowejściowe elementy kontrolne; 

• adresowalne sygnalizatory akustyczne, 

• adresowalne sygnalizatory akustyczne, 

• adresowalne pojemnik akumulatorów, 

• zdalny monitoring systemu. 

Projektowana centrala jest urządzeniem gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym wiele 

udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. 

Centrala ma być wyposażona min. w dwie pętle adresowalne z możliwością zainstalowania min. 128 

elementów adresowalnych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub 

otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci 

przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie 

dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu 

instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza 

prowadzenie okablowania. 

W centrali można utworzyć programowo 128 stref dozorowych, którym można przyporządkować 

dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. 

 W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na 

szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych 

komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń 

automatyki pożarowej. 

Duży graficzny wyświetlacz oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie 

rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą. 

Wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej instalacji może odbywać się poprzez: 

• konfigurację automatyczną, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w każdej pętli 

(nawet w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamięci 

konfigurację instalacji a do pamięci elementów liniowych wpisuje ich kolejny numer – adres. 
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• konfigurację instalatorską - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie, 

przygotowuje konfigurację instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego 

oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), który wprowadza do pamięci centrali. 

Te czynności mogą być wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podłączonej 

bezpośrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi 

odczytanymi z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, wówczas centrala 

automatycznie zanumeruje elementy liniowe. 

• konfigurację ręczną, która pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez konieczności 

zachowania kolejności numerowania elementów. Metoda umożliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. 

po wymianie czujki. 

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala, na 

podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od 

rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. 

W centrali dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. 

Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne 

wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w 

strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania 

systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej 

elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. 

Możliwe są warianty alarmowania: 

- alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe, 

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne, 

- alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową, 

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy „Personel nieobecny”. 

 Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala może realizować poprzez 

wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to: 

- 2 przekaźniki z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi, 

oraz 

- 1 nadzorowana linia sterująca. 

 Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w 

dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. 

 Dwie nadzorowane linie kontrolne umożliwiają nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych 

urządzeń bądź obwodów. 

 Wyjścia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury 

komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz 

terminali sygnalizacji równoległej. 
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 Centrala pamięta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania 

obiektu. Zdarzenia te mogą być zapisane do komputera, a następnie wydrukowane, w sposób 

uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia. Centrala zapamiętuje ponadto 9999 alarmów. 

 

Poniżej przykładowe zdjęcie centrali.   

 
Ręczne ostrzegacze pożarowe są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej 

centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ręczne 

ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego systemów 

sygnalizacji pożarowej. Ostrzegacz ROP przeznaczony do montażu wewnątrz obiektów należy montować 

wewnątrz budynku, natomiast ROP przeznaczony  do montażu zewnętrznego należy montować na zewnątrz 

obiektów. 

 

 
 

Procesorowa, 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. Należy zastosować optyczną 

czujkę dymu analogową, z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy 

postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary 

wodnej. Czujki mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej. 
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Adresowalne sygnalizatory akustyczne są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w 

sposób tonowy lub głosowy. Muszą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych 

central sygnalizacji pożarowej systemów. Muszą być załączane na polecenie wysłane przez centralę, po 

spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, 

alarmu ogólnego w centrali, itp. 

 

 

4. Organizacja alarmowania  

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi możliwość weryfikacji w ściśle określonym 

czasie czy zdarzenie : 

- stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, 

- może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, 

- jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. 

Projektuje się 2 stopnie alarmowania : 

1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje odliczanie czasu T1 na 

potwierdzenie obecności obsługi, dając czas obsłudze max. 30 sekund. Po potwierdzeniu alarmu I stopnia 

następuje odmierzanie czasu T2 (max.3min.) przeznaczonego na sprawdzenie stanu pomieszczenia, 

w którym zadziałała czujka. Osoba ma czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu l ub w razie 

potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliżej pomieszczenia, w 

którym rozwija się pożar. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub 

skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne.  

2 stopień: nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia, lub 

zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez centralę. W/w 

stopień stosowany jest również przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę. 
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5. Zasilanie. 

Projektuje się zasilanie centrali z istniejącej rozdzielnicy RG. Zasilanie gwarantowane realizowane będzie 

za pomocą akumulatorów żelowych zainstalowanych w centrali SSP zapewniając 72 godziny pracy. 

6. Instalacje przewodowe. 

Linie dozorowe (pętlowe) należy wykonać przewodami teletechnicznymi w powłoce z polwinitu 

samogasnącego typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 ułożonymi na uchwytach zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. Linie sterowania dźwiękowym systemem ostrzegawczym oraz zasilające sygnalizatory 

akustyczne zaprojektowano kablem typu HDGs 3x1,5mm2 PH90 ułożonym na uchwytach zgodnych 

z obowiązującymi przepisami. 

7. Odbiór robót 

Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru do eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać: 

- dokumentację powykonawczą zawierająca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi 

i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa, 

- ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowaną konfigurację systemu, 

- protokoły pomiarów oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru. 

Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadawalający, czy 

metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującą normą oraz czy dokumentacja 

powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją. 

Uruchamiający powinien sprawdzić czy: 

- wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne, 

- informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji, 

- wszystkie połączenia do pożarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej sygnałów 

pracują, oraz czy sygnały są prawidłowe i zrozumiałe, 

- urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie, 

- wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uruchomione. 

8. Uwagi  

1. Przy wykonawstwie instalacji sygnalizacji pożaru należy uwzględnić wszelkie ewentualne zmiany 

zastosowane w instalacji wentylacji (m.i. zachowanie stosownych odległości od kratek i kanałów 

wentylacyjnych). 

2. W przypadku czujek montowanych w przestrzeni międzystropowej, a także nad wszelkimi innymi 

zamkniętymi przestrzeniami, należy zapewnić otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do czujek. 

3. System sygnalizacji pożaru należy dostosować do obowiązujących wytycznych projektowych 

i przepisów, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian budowlanych czy aranżacyjnych, na etapie 

wykonywania obiektu - powyższe dotyczy w szczególności sufitów podwieszanych.  
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9. Instalacja SSWIN 

Analiza zagrożenia dla Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), 

 

 Podczas analizy zagrożeń uwzględniono wskazania użytkownika, dotyczące zarówno lokalizacji 

mienia, jak i rozwiązań komunikacyjnych związanych z codzienną pracą personelu,  obsługi. Oprócz 

pomieszczeń wskazanych przez użytkownika obiektu, ochroną objęto wszystkie wejścia do budynku. Przy 

ustalaniu poziomu zakresu ochrony uwzględniono niezbędny stopień racjonalizacji kosztów związanych 

z instalacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. Dla obiektu ustala się kategorie zagrożonej wartości 

Z2. Przyjmuje się poziom bezpieczeństwa normalny. Klasa systemu alarmowego Z2, a zatem urządzenia 

zastosowane w systemie powinny spełniać wymagania minimum klasy C wg. klasyfikacji TECHOM. 

Podstawowe zagrożenia, z jakimi może spotkać się omawiany obiekt to:  

• włamanie do obiektu przez drzwi wejściowe 

• włamanie do obiektu przez okna  

• zdrowie i życie osób przebywających w obiekcie, 

• zdrowie i życie pracowników obiektu, 

• wartości pieniężne ale również niematerialne, 

• nieuprawnione przywłaszczenie dokumentów, 

• zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu. 

 

Należy zastosować urządzenia umożliwiające wykrycie intruza na etapie przejścia przez przegrody 

okienne oraz okna. Jako uzupełnienie urządzeń ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidłowego 

działania, a także uwzględniając zagrożenie wynikające z możliwości pozostania intruzów wewnątrz 

pomieszczeń zastosować urządzenia do wykrywania ruchu. Zastosowane urządzenia alarmowe mają 

gwarantować wysoki stopień zabezpieczenia. System powinien alarmować i rejestrować zmiany w strefach 

ochrony szczególnie narażonych na działania destrukcyjne i możliwość wystąpienia napadu i włamania. 

Zależnie od możliwości technicznych, stopnia zabezpieczenia i możliwości pracy bez zakłóceń środowiska 

zastosować: 

- czujki dualne PIR + MW, 

- sygnalizatory optyczno-akustyczne. 

 

Charakterystyka urządzeń 

 

 Zaprojektowany system jest nowoczesną centralą pozwalającą na zbudowanie systemu alarmowego. 

Cechuje się m.in. następującymi właściwościami: 

- integracja funkcji alarmowych i kontroli dostępu; 

- wszystkie urządzenia (czytniki i manipulatory) mogą pracować jako elementy identyfikacyjne systemu 

alarmowego; 

- modułowa budowa systemu, unifikacja urządzeń peryferyjnych i łatwa rozbudowa, 

  - zdalny monitoring systemu. 

Struktura systemu 

 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu przedstawiono na rysunkach nr E13 – E15.   

Wszystkie urządzenia posiadają tzw. antysabotaż, który w przypadku prób ingerencji w system przez 

osoby trzecie generuje alarm. System ten jest aktywny przez 24h bez względu na ilość wyłączonych stref. 

Alarmy są sygnalizowane na szyfratorach w poszczególnych strefach i przy pomocy sygnalizatorów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Podział ten został ustalony na etapie projektowania systemu i może być 
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zmieniony podczas eksploatacji systemu zgodnie z potrzebami użytkownika. Wszystkie moduły posiadają 

własne akumulatory bezobsługowe umożliwiające pracę systemu w czasie zaniku zasilania podstawowego. 

 

Zgodnie z założeniami i wytycznymi inwestora w budynku zastosować system sygnalizacji 

włamania i napadu umożliwiający wykrycie intruza na etapie przejścia przez przegrody okienne oraz okna. 

Jako uzupełnienie urządzeń ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidłowego działania, a także 

uwzględniając zagrożenie wynikające z możliwości pozostania intruzów wewnątrz pomieszczeń zastosować 

urządzenia do wykrywania ruchu. Zastosowane urządzenia alarmowe mają gwarantować wysoki stopień 

zabezpieczenia. System powinien alarmować i rejestrować zmiany w strefach ochrony szczególnie 

narażonych na działania destrukcyjne i możliwość wystąpienia napadu i włamania.  

Zależnie od możliwości technicznych, stopnia zabezpieczenia i możliwości pracy bez zakłóceń 

środowiska zastosować: 

- czujki dualne PIR + MW; 

- sygnalizatory optyczno-akustyczne, 

- szyfratory LCD. 

Wszystkie urządzenia są zasilane z zasilaczy 12V z akumulatorami.  System daje duże możliwości do 

wykorzystania według potrzeb użytkownika i specyficznych wymogów. 

10. Kontrola jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz życzeniami 

Inwestora. Wykonawca ma obowiązek stosować tylko te wyroby i materiały, które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej oraz posiadają wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia tzn. certyfikat 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem 

faktycznym, poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego.  

11. Wykonanie robót 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu 

powinna wykonywać firma posiadająca wymagane prawem uprawnienia oraz kwalifikacje.  

 Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Należy przestrzegać 

obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji 

i obsługi. Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę budynku, 

wytyczne i zalecenia konserwatora zabytków oraz warunki środowiskowe pracy urządzeń.  

Przy prowadzeniu robót wykonawca powinien:  

• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,  

• wszelkie niejasności dotyczące projektu i wykonawstwa powinny być sygnalizowane osobie prowadzącej 

nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w dokumentacji 

powykonawczej.  

Wykonawca instalacji SSWiN musi posiadać Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie 

technicznych systemów zabezpieczeń oraz Licencję Zabezpieczenia Technicznego II stopnia dla wszystkich 

pracowników pracujących na obiekcie.  
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12. Eksploatacja i konserwacja 

 

 Należy okresowo sprawdzać poprawność i niezawodność działania systemu. Działania te należy 

wykonać przynajmniej cztery razy do roku dla całego systemu – konserwacja kwartalna. 

 

 Poniżej parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń, które mogą być równoważne lub lepsze. 

 

13. Opis urządzeń 

 

CENTRALA ALARMOWA Z TECHNOLOGIĄ I KOMUNIKATOREM GSM/GPRS 

 

 

Projektuje się zaawansowaną centralę alarmową 

przeznaczoną do realizacji systemów 

alarmowych z funkcjonalnością automatyki 

wyróżnia się zintegrowanym komunikatorem 

GSM/GPRS. Dzięki temu doskonale sprawdzać 

się będzie w systemach, w których priorytetem 

jest swobodna bezprzewodowa komunikacja 

oraz zaawansowana funkcjonalność. 

 

 

 

 

Podstawowe parametry: 

• od 4 do 256 wejść: – wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL – wybór konfiguracji 3EOL (INTEGRA 

Plus) – obsługa czujek wibracyjnych i roletowych – szeroki wybór typów reakcji – kontrola obecności 

i poprawności działania czujek  

• od 4 do 256 programowalnych wyjść  

• wbudowana obsługa dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych 868 MHz (INTEGRA 128-WRL)  

• od 4 do 32 stref: – strefy sterowane przez: użytkowników, timery, wejścia sterujące lub inne strefy – 

możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji  

• magistrale komunikacyjne umożliwiające rozbudowę systemu o wiele dodatkowych modułów 

• port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączania modemu zewnętrznego – 

gniazdo RJ  

• port USB do szybkiego i łatwego programowania centrali (INTEGRA Plus)  

• komunikator z funkcją monitoringu, powiadamiania i modemu: – telefoniczny (oprócz modelu INTEGRA 

128-WRL) – GSM/GPRS 900/1800/1900 (tylko model INTEGRA 128-WRL)  

• sterowanie systemem: – manipulator LCD – manipulator dotykowy z funkcjami MAKRO – manipulator 

sensoryczny z funkcjami MAKRO – klawiatura strefowa – piloty zdalnego sterowania – komputer 

użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną oraz opcjonalnie Internet) – wiadomości SMS (tylko 

model INTEGRA 128-WRL) – aplikacja mobilna INTEGRA CONTROL  

• program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności 

demontażu centrali • programowanie ustawień centrali: – lokalnie (manipulator LCD lub komputer (z 
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programem DLOADX) podłączony do portu RS-232, lub USB – tylko INTEGRA Plus) – zdalnie (telefon 

komórkowy lub komputer łączący się za pomocą modemu bądź przez sieć Ethernet)  

• pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania  

• hasła: – do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji) – od 16 do 240 haseł użytkowników – 1 

hasło serwisowe – kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych 

uprawnień określających zakres dostępu do systemu – wyświetlane w manipulatorze menu funkcji zależne 

od typu wprowadzonego hasła i uprawnień użytkownika – określanie dostępu do klawiatur, zamków 

szyfrowych i czytników – okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę 

przed nieuprawnionym dostępem do obiektu – definiowanie stref chronionych dwoma hasłami  

• edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego 

nadzór  

• timery: – od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis – timery strefowe definiowane 

przez użytkowników  

• pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania od 439 do 24 575 zdarzeń)  

• rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń  

• kontrola dostępu: – sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, 

czytników kart zbliżeniowych i pastylek Dallas (nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść programowalnych 

centrali) – kontrola stanu drzwi (nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali) – możliwość 

otwierania dowolnego kontrolowanego przejścia w obiekcie z manipulatora LCD  

• monitoring w formatach Contact ID, SIA i w kilkunastu innych: – 4 numery stacji monitorujących (2+2 

numery rezerwowe) – 9 identyfikatorów  

• powiadamianie: – od 4 do 16 numerów telefonów – od 16 do 32 komunikatów głosowych (potwierdzenie 

odbioru hasłem z klawiatury telefonu – DTMF) – od 16 do 64 komunikatów tekstowych  

• odpowiadanie na telefon: – sprawdzanie stanu stref – sterowanie wyjściami – menu głosowe sterowania 

telefonicznego (z modułem INT-VG)  

• zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej (oprócz modelu INTEGRA 128-WRL): – 

rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 – inteligentne ponawianie próby 

transmisji danych – programowalny algorytm postępowania centrali  

• modem wewnętrzny 300 bps  

• obsługa szybkich modemów zewnętrznych: analogowych, ISDN i GSM  

• niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach  

• automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu  

• podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem  

• zasilacz impulsowy  

• dwusekcyjny zasilacz z rozbudowaną diagnostyką (INTEGRA Plus)  

• sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego  

• zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych  

• dodatkowe narzędzia programowe: – GUARDX – program do nadzoru i administracji central alarmowych 

INTEGRA – konfigurator CONFX – program pomocniczy do projektowania systemów alarmowych  

• integracja ze standardem KNX (z modułem INT-KNX-2)  

• integracja z systemem kontroli dostępu ACCO NET (z modułem ETHM-1 Plus)  

• możliwość połączenia wielu systemów INTEGRA w jeden skalowalny, centralnie zarządzany system 

INTEGRUM  

• zgodność z EN 50131 Grade 2 (INTEGRA 24)   

• posiada certyfikat zgodności EN 50131 Grade 2 (INTEGRA 32/64/128/128-WRL)  

• posiada certyfikat zgodności EN 50131 Grade 3 (INTEGRA 64 Plus/128 Plus/256 Plus) 

 

 

MINIATUROWA DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW 
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Projektuje się dualną czujkę ruchu, łącząca technologię PIR oraz 

detekcję mikrofalową, przeznaczoną do ochrony pomieszczeń, w 

których panują niekorzystne warunki – przeciągi, czy intensywna 

konwekcja. Użycie nowego sensora mikrofalowego 24 GHz oraz 

montażu SMD 0402 pozwoliło opracować urządzenie mieszczące się w 

obudowie tradycyjnej czujki PIR. Dzięki temu jest znakomitą 

propozycją do ochrony pomieszczeń z kominkami czy ogrzewaniem 

nadmuchowym, gdzie estetyka elementów instalacji jest równie ważna 

jak ich niezawodność. 

 

- dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniająca niezawodność nawet w 

trudnych warunkach 

- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia 

- funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamięci alarmu 

- opcja „PET” uodparniająca tor PIR na małe zwierzęta 

 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC 

Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s 

Zakres temperatur pracy -10...+55 °C 

Zalecana wysokość montażu 2,4 m 

Pobór prądu w stanie gotowości 10 mA 

Maksymalny pobór prądu 17 mA 

Masa 98 g 

Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika 

(rezystancyjne) 

40 mA / 16 V DC 

Maksymalna wilgotność 93±3% 

Wymiary 63 x 96 x 49 mm 

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II 

Czas sygnalizacji alarmu 2 s 

Częstotliwość mikrofali 24 GHz 

Czas rozruchu 30  

 

 

EKSPANDER WEJŚĆ o 8 wejściach 

 

 

Urządzenie to oferuje rozbudowę systemu o 8 

przewodowych wejść, umożliwia też bezpośrednie 

podłączenie czujek: dymu, roletowych i 

wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe 

ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia 

obudowy, w której umieszczony jest moduł. 

 

- rozbudowa systemu o 16 wejść 
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- obsługa konfiguracji: 

- NO, NC, 

- EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe), 

- 3EOL, 

- programowanie wartości rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe), 

- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe), 

- możliwość podłączenia do magistrali RS–485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem 

magistrali). 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC 

Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C 

Pobór prądu w stanie gotowości 35 mA 

Maksymalny pobór prądu 80 mA 

Masa 47 g 

Maksymalna wilgotność 93±3% 

Wymiary 80 x 57 mm 

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II 

Obciążalność wyjścia +12V 2,5 A / 12 V DC 

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (bez 

zasilacza) 

Grade 3 

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 (z 

zasilaczem APS-412) 

Grade 2 

 

 

MANIPULATOR SYSTEMU ALARMOWEGO  

 

 

 

 

 

Projektuje się manipulator opracowany z myślą 

o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi 

systemu alarmowego, ale oczekujący rozwiązań atrakcyjnych 

pod względem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart 

zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności 

zapamiętania hasła. 

 

Podstawowe parametry: 

• posiada certyfikat zgodności EN 50131 Grade 3 (INT-KLFR)  

• podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w kolorze białym  

• diody LED informujące o stanie systemu  

• alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury  

• sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie  

• 2 wejścia  

• sygnalizacja utraty łączności z centralą  

• łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX (INT-KLFR)  
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• czytnik kart zbliżeniowych  

• w pełni bezprzewodowa łączność z centralą INTEGRA (INT-KWRL)  

• do pracy wymagane kontrolery ACU-120 lub ACU-270 (INT-KWRL)  

• zasilanie: dwie baterie litowe 3 V CR123A (INT-KWRL) 

 

OBUDOWA 

Projektuje się obudowę centrali alarmowej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni wg rysunku 15.  

Obudowa OMI–4 przeznaczona jest do realizacji systemów zgodnych z wymaganiami EN50131 Grade 3 

przy wykorzystaniu central INTEGRA Plus. Wyposażona jest w mechanizm wykrywania sabotażu – 

otwarcia obudowy i oderwania od podłoża oraz wzmocniony transformator AC/AC 75 VA. Obudowa 

zapewnia miejsce do montażu płyty głównej centrali, modułów rozszerzeń oraz akumulatora 17 Ah. spełnia 

wymagania normy EN50131 Grade 3 podwójne zabezpieczenie antysabotażowe wymiary: 330 x 405 x 110 

mm. 

Obudowy ekspanderów wg propozycji wykonawcą. 

 

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO–OPTYCZNY ZGODNY Z EN50131 GRADE 2 

 

 

Sygnalizator wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed 

niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, 

zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami 

normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). 

Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie jako 

sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach 

szczególnie narażonych na próby sabotażu. 

 

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2) 

- sygnalizacja akustyczna: piezo 

- sygnalizacja optyczna: LED 

- wewnętrzna osłona metalowa 

- zabezpieczenie sabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem pokrywy, opcjonalny akumulator 6 

V, 1,2 Ah, wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż 

 

Dane techniczne 

 

Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC 

Zakres temperatur pracy -25°C …+70°C 

Pobór prądu w stanie gotowości 40 mA 

Masa 960 g 

Maksymalna wilgotność 93±3% 

Wymiary 148 x 254 x 64 mm 

Klasa środowiskowa wg EN50130-5 IV 

Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m) do 120 dB 

Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja) 260 mA 

Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + 

ładowanie akumulatora) 

600  
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WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY 

 

 

 

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 

- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED 

- ochrona sabotażowa przed: 

- oderwaniem od podłoża 

- otwarciem 

- dostępny również w kolorze niebieskim i pomarańczowym oraz 

podstawowym białym 

 

Dane techniczne 

 

Klasa środowiskowa II 

Napięcie zasilania (±15%) 12 V DC 

Wymiary obudowy 87 x 133 x 37 

mm 

Zakres temperatur pracy -10…+55 °C 

Masa 199 g 

Natężenie dźwięku 120 dB 

Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja optyczna 200 mA 

Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja 

akustyczna 

110 mA 

Maksymalny pobór prądu – sygnalizacja optyczna 

i akustyczna 

300 mA 

14. Zasilanie 

Projektuje się zasilanie centrali oraz expanderów z nowoprojektowanego obwodu zasilającego z 

istniejącej rozdzielnicy zabezpieczonej wyłącznikiem nadmiarowoprądowy B 10A. Centralę należy 

wyposażyć w akumulator o pojemności 17Ah natomiast expandery należy wyposażyć w akumulator 7Ah. 

Instalacje przewodowe. 

Linie dozorowe do czujek, expanderów, klawiatur LCD należy wykonać przewodem 

teletechnicznymi typu YTDY żo 6x0,5 mm2.  

Linie dźwiękowego systemu ostrzegawczego zaprojektowano przewodem typu YDYżo 3x1,5 mm2. 

Schemat połączeń instalacji, lokalizację urządzeń, trasy kablowe oraz sposób mocowania pokazano 

na rys. nr 13-16. Przewody należy ułożyć p/t w rurach karbowanych fi 13mm. 

 
. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Całe zamierzenie budowlane obejmuje: 

• demontaż istniejących instalacji elektrycznych 

• budowa linii kablowej zasilania elektroenergetycznego obiektu, 

• budowa uziemienia, 

• budowa szafki SWG, 

• budowa tablicy rozdzielczej TR, 

• budowa tablicy rozdzielczej TRUPS, 

• budowa instalacji oświetlenia wewnętrznego, 

• budowa oświetlenia terenu 

• budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd oraz instalacji siły, 

• budowa instalacji kontroli dostępu, 

• budowa instalacji CCTV, 

• budowa instalacji SAP, 

• budowa instalacji alarmowej, 

• montaż szlabanu. 

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności: 

1. demontaż istniejących instalacji elektrycznych. 

2. budowa linii kablowej zasilania elektroenergetycznego obiektu, 

3. budowa uziemienia, 

4. budowa szafki SWG, 

5. budowa tablicy rozdzielczej TR, 

6. budowa tablicy rozdzielczej TRUPS, 

7. budowa instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

8. budowa wnętrzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd oraz instalacji siły, 

9. budowa instalacji kontroli dostępu, 

10. budowa instalacji CCTV, 

11. budowa instalacji SAP, 

12. budowa instalacji alarmowej, 

13. montaż szlabanu. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie przedmiotowej działki znajdują się: istniejący obiekt objęty przedmiotowym opracowaniem 

oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV. Działka znajduje się pomiędzy stanowiskami słupowymi 

elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia 110kV na których obowiązuje obostrzenie II stopnia – 

UWAGA: PATRZ EKSPERTYZA DOPUSZCZALNYCH ODLEGŁOŚCI BUDOWLANYCH 

OD ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII WN ORAZ PROTOKÓŁ Z POMIARÓW POLA 

ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO, KTÓRA JEST W POSIADANIU 

ZAMAWIAJĄCEGO.  ANALIZA ORAZ PROTOKÓŁ Z POMIARÓW OBJĘTE SĄ 

ODRĘBNYM OPRACOWANIEM. 

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• istn. instalacje pozostałych branż, 

• istn. instalacje elektryczne w budynku, 
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• istn. linia WN której przewody robocze znajdują się bezpośrednio nad budynkiem. 

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – skala 

i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

(Dz.U. Nr.120, poz.1126): 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu kabli (przewodów) będących pod napięciem, 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejsza niż 15.0 m 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy 

instruktaż kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia: 

• w zakresie robót związanych z montażem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzętu z podnośnika lub 

drabiny na zagrożenie wynikające z możliwości upadku pracownika z wysokości, 

• w zakresie robót wykonywanych w pobliżu przewodów będących pod napięciem o możliwości 

porażenia prądem elektrycznym pracujących w pobliżu pracowników. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

• W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót 

budowlanych należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne: 

• podczas wykonywania prac z podnośnika lub drabiny należy stosować przez pracowników sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

• prace w pobliżu przewodów będących pod napięciem należy ograniczyć do minimum 
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1.1 KOMUNIKACJA + 1.2 POCZEKALNIA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 161 92 213 0.572

Podłoga 20 160 82 218 0.513

Sufity (2) 70 42 17 114 /

Ściany (15) 40 117 14 674 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 15 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.92 W/m² = 3.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
Beghelli SpA 70011o PANLED 600x600 4000K 
(1.000) 

2997 3000 36.0

W sumie: 11987W sumie: 12000 144.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.1 KOMUNIKACJA + 1.2 POCZEKALNIA / KOMUNIKACJA / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 53
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-0.006 m, 5.084 m, 0.000 m) 

Siatka: 18 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

144 81 195 0.561 0.415
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.1 KOMUNIKACJA + 1.2 POCZEKALNIA / POCZEKALNIA / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 37
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Siatka: 4 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

224 141 306 0.632 0.462
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

AW 1.1 KOMUNIKACJA + 1.2 POCZEKALNIA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.91

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 12 1.00 32 0.084

Podłoga 0 12 0.86 33 0.072

Sufity (2) 0 0.04 0.00 0.88 /

Ściany (15) 0 11 0.00 142 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 15 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.62 W/m² = 5.17 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 24.33 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT 
SA8LTO (1.000) 

800 800 7.5

W sumie: 1600 W sumie: 1600 15.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.3 BOK / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 533 365 738 0.685

Podłoga 20 374 241 467 0.646

Sufit 70 65 44 149 0.670

Ściany (7) 36 189 67 467 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.60 W/m² = 1.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA LP236ED LENS PAN 236 300x1200 
UGR19 ED 4K (1.000) 

4500 4500 32.0

W sumie: 8999 W sumie: 9000 64.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.4 SALA EGZAMINACYJNA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 569 361 780 0.634

Podłoga 20 454 257 613 0.566

Sufit 70 93 53 178 0.569

Ściany (8) 42 220 62 502 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.26 W/m² = 1.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.44 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
Beghelli SpA LP236ED LENS PAN 236 300x1200 
UGR19 ED 4K (1.000) 

4500 4500 32.0

W sumie: 17999W sumie: 18000 128.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.5 WC OGÓLNODOSTĘPNE / OS. NIEPEŁNOSPR. / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 216 171 278 0.792

Podłoga 20 134 107 155 0.796

Sufit 70 67 45 81 0.675

Ściany (4) 50 133 50 393 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.33 W/m² = 3.40 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.09 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 Beghelli SpA 71059 DWL LED 30W 4K (1.000) 2697 2700 30.0

W sumie: 2697 W sumie: 2700 30.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.6 POKÓJ EGZAMINATORÓW / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 611 402 800 0.658

Podłoga 20 467 311 636 0.665

Sufit 70 102 73 435 0.718

Ściany (6) 46 232 100 559 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.85 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3
Beghelli SpA LP236ED LENS PAN 236 300x1200 
UGR19 ED 4K (1.000) 

4500 4500 32.0

W sumie: 13499W sumie: 13500 96.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
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Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.6 POKÓJ EGZAMINATORÓW (2) / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.790 m, Wysokość montażu: 2.790 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 505 406 656 0.803

Podłoga 20 340 259 395 0.764

Sufit 70 86 60 436 0.696

Ściany (6) 43 215 97 381 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.60 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.58 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA LP418ED LENS PAN 418 M600 UGR19 
ED 4K (1.000) 

3400 3400 25.0

W sumie: 6799 W sumie: 6800 50.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
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Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.7 ŚLUZA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.200 m, Wysokość montażu: 4.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 210 179 251 0.851

Podłoga 20 149 80 167 0.536

Sufit 70 72 45 287 0.626

Ściany (8) 50 139 37 3295 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.04 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA A236E ACCIAIO E LED 2X36 D 4000K 
(1.000) 

4700 4700 40.0

W sumie: 4700 W sumie: 4700 40.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.8 WC PERSONELU / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 3.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:15

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 246 232 265 0.942

Podłoga 20 152 143 159 0.943

Sufit 70 168 116 201 0.689

Ściany (4) 50 271 54 1156 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.96 W/m² = 7.72 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.69 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA A158E ACCIAIO E LED 1X58 D 4000K 
(1.000) 

3800 3800 32.0

W sumie: 3800 W sumie: 3800 32.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
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Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

1.10 KOTŁOWNIA / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.200 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 216 199 234 0.922

Podłoga 20 143 133 153 0.924

Sufit 70 91 59 114 0.645

Ściany (4) 45 186 57 807 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.43 W/m² = 5.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
Beghelli SpA A236E ACCIAIO E LED 2X36 D 4000K 
(1.000) 

4700 4700 40.0

W sumie: 4700 W sumie: 4700 40.0
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

2.1 POM. GARAŻOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 138 110 162 0.800

Podłoga 15 137 95 161 0.692

Sufit 55 24 19 29 0.801

Ściany (12) 40 71 15 244 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.11 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 91.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 6
Beghelli SpA A158E ACCIAIO E LED 1X58 D 4000K 
(1.000) 

3800 3800 32.0

W sumie: 22798W sumie: 22800 192.0
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Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
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AW 2.1 POM. GARAŻOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.400 m, Wysokość montażu: 4.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 4.04 1.37 8.19 0.340

Podłoga 0 3.99 1.09 8.37 0.272

Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.000

Ściany (12) 0 1.76 0.01 3.85 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 91.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1
BEGHELLI SPA 19296 F65LED 24GL IP65 AT OPT 
SA8LTO (1.000) 

800 800 7.5

W sumie: 800 W sumie: 800 7.5

Strona 16



POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019
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ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
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2.2 POM. WARSZTATOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.200 m, Wysokość montażu: 4.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 314 241 381 0.767

Podłoga 20 234 179 276 0.765

Sufit 70 68 46 80 0.683

Ściany (4) 45 173 48 366 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.18 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
Beghelli SpA A236E ACCIAIO E LED 2X36 D 4000K 
(1.000) 

4700 4700 40.0

W sumie: 9399 W sumie: 9400 80.0
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Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 19.5% Skala 1:1168

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 16
Beghelli SpA F400ASD_BP PRO LED 400 AS SD BP 
4000K (1.000) 

28549 28550 227.0

2 8 Beghelli SpA F50LED PRO LED 1X50W 4K (1.000) 3000 3000 26.0

3 4
Beghelli SpA FH150SD PRO/RIF LED 1X150 SD 4K 
(1.000) 

9999 10000 74.0

W sumie: 520777
W sumie: 

520800
4136.0
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Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 1433

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 PLAC MANEWROWY pozioma 43 x 27 55 28 114 0.509 0.246

2 DROGA pozioma 51 x 8 26 12 46 0.458 0.260

3 PARKING pozioma 21 x 5 16 7.94 22 0.485 0.353

4 PARKING pozioma 17 x 5 17 6.33 22 0.376 0.287

5 CHODNIK pozioma 59 x 8 15 10 21 0.702 0.503

6 CHODNIK pozioma 13 x 6 54 18 101 0.339 0.181

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pozioma 6 47 6.33 114 0.13 0.06
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / PLAC MANEWROWY / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 660
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-2.669 m, 4.926 m, 0.000 m) 

Siatka: 43 x 27 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

55 28 114 0.509 0.246
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / DROGA / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 524
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(11.853 m, -34.650 m, 0.000 m) 

Siatka: 51 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 12 46 0.458 0.260
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / PARKING / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 158
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-4.037 m, -20.925 m, 0.000 m) 

Siatka: 21 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 7.94 22 0.485 0.353
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / PARKING / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 135
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(7.777 m, -37.547 m, 0.000 m) 

Siatka: 17 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 6.33 22 0.376 0.287
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / CHODNIK / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 183
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-16.708 m, 0.775 m, 0.000 m) 

Siatka: 59 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 10 21 0.702 0.503
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POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO CHOJNICE
28.05.2019

Beghelli-Polska sp. z o.o.

44-207 Rybnik
ul. Podmiejska 95

Edytor mgr inż. Agata Marcisz
Telefon +48 32 422 55 79 wew.28

faks
e-Mail agata.marcisz@beghelli-polska.pl; www.beghelli.it/pl-pl

Scena zewnętrzna 1 / CHODNIK / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 92
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(-0.860 m, -0.686 m, 0.000 m) 

Siatka: 13 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

54 18 101 0.339 0.181
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ZAŁĄCZNIK DODOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych 
 
Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne należy układać ściśle według trasy pokazanej na rysunku -E1 – planie sytuacyjny, 

z uwzględnieniem domiarów i współrzędnych podanych na rysunku. 

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych można rozpocząć po: 

• przekazaniu placu budowy przez Inwestora, 

• wykonaniu makroniwelacji terenu, 

• wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę, 

• uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego, 

• powiadomieniu Właścicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które koliduje z przebiegiem budowanej linii 

kablowej, o rozpoczęciu prac ziemnych. 

• powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, które zastrzegły sobie do tego prawo. 

Wykopy pod budowę elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego 

lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od 

rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 

cm. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co 

najmniej: 

100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV; 

 90cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 

 80cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 

 70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 

 50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia 

ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp. 

 

Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna 

wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną. 

Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum:  

80cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV: 

100cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. 

 

Szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: 

 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 

 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

 d - suma średnic zewnętrznych wszystkich kabli w warstwie, 

 a - suma odległości pomiędzy kablami. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi 

pomiędzy kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej podano w poniższej tabeli 

 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna odległość 

[cm] 

Pionowa na 

skrzyżowaniu 

Pozioma przy 

zbliżeniu 
 

1 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym 

samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 
10 5* 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń 

oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia 
5 mogą się stykać 

3 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami 

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 

4 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 
 

15 

25 

10 

25 

 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się jak lp. 1-5 

7 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV  

z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 
50 50 

*   z wyjątkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego samego 

obwodu, kabli elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, kabli elektro-energetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
Dopuszcza się stykanie kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie.  

 



Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 

ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych podano w poniższej tabeli 
 

Lp Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

Kabli o napięciu znamionowym 

UN ≤ 30 kV 
Kabli o napięciu znamionowym 

30 kV < UN ≤ 110 kV 

pionowa na skrzyżowaniu 
pozioma przy 

zbliżeniu 

pionowa na 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 
 

1 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 

cieplne, gazowe z  gazami 

niepalnymi 

25 + średnica rurociągu 
25 + średnica 

rurociągu 

50 + średnica 

rurociągu 

50 + średnica 

rurociągu 

2 Rurociągi z gazami i cieczami 

palnymi 
uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1 

3 

Zbiorniki z gazami i cieczami 

palnymi 
nie mogą się krzyżować 200 

nie mogą się 

krzyżować 

uzgodnić 

z właścicielem 

rurociągu, ale nie 

mniej niż 250 

4 Części podziemne linii napow. 

(ustój, podpora, odciążka) 
nie mogą się krzyżować 40 

nie mogą się 

krzyżować 
100 

5 Ściany budynków i inne 

budowle, z wyjątkiem urządzeń 

wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 

nie mogą się krzyżować 50* 
nie mogą się 

krzyżować 
100 

6 

Skrajna szyna trakcji 

100 - między osłoną kabla 

i stopą szyny; 

50 - między osłoną kabla 

a dnem rowu 

odwadniającego 

250* 

120 - między 

osłoną kabla i stopą 

szyny; 

80 - między osłoną 

kabla a dnem rowu 

odwadniającego 

250 

7 
Urządzenia do ochrony budowli od 

wyładowań atmosferycznych 

wg. PN-EN 62305-3:2009. 

 

Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne. 

8 Skrzyżowanie rurociągów: 

wodociągowych, kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych oraz gazociągów, 

zwanych dalej "rurociągami", z 

linią kolejową powinno być 

zgodne z Polskimi Normami oraz 

odpowiadać następującym 

warunkom:  

1) skrzyżowanie rurociągu z linią 

kolejową powinno być wykonane 

po najkrótszej trasie; kąt 

skrzyżowania powinien wynosić 

od 60° do 90°, z zaleceniem 

stosowania kąta zbliżonego do 

90°, 

2) rurociągi przeprowadzane pod 

torami kolejowymi powinny być 

układane w rurach ochronnych lub 

przepustach z zachowaniem 

wymogów skrajni budowli, aby 

możliwy był ich remont lub 

konserwacja w sposób nie 

powodujący zakłóceń w 

prowadzeniu ruchu pojazdów 

kolejowych, 

3) rury ochronne lub przepusty, o 

których mowa w pkt 2, powinny 

być układane na głębokości co 

najmniej 1,50 m od główki szyny 

oraz 0,50 m od dna rowu bocznego 

odwadniającego tory kolejowe; 

rury ochronne powinny być 

zabezpieczone od wpływów 

korozji elektrolitycznej, 
 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowa-

nie z 10 września 1998 r. z późn. zm. 
 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w powyższej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów  



  Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP -E-004: 2014. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak 

aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich 

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem 

wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza tere n 

przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), 

warstwami grubości od 15 do 20 cm  zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwest ora 

lub przez Inżyniera. 

  Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy SEP; N SEP-E-004:2014. 

  Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, należy układać poza drogami w odległości minimum 50cm od jezdni i od fundamentów 

budynków w rowach kablowych wykonanych wg powyższego opisu na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kable należy układać 

w  miarę możliwości równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, faliście dla skompensowania zmian długości oraz w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż:  

25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napięciu znamionowym wyższym 

niż 30 kV; 

20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych;  

15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych;  

10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych; 

o ile producent nie przewiduje inaczej. 

  Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC lub nie niższa od tej jaką zaleca producent. Linie kablowe 

na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych opasek nakładanych na kabel. Oznaczniki te należy umieszczać 

w odległości, co 10m oraz przy każdym przepuście kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach tych umieścić 

następujące dane: relację kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, nazwę zakładu-wykonawcy, rok budowy 

linii kablowej. 
  Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych. Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy zabezpieczyć 

przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza, zaś kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV należy wykonywać głowicami 

kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz 

warunków otoczenia w miejscu zainstalowania.  Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania linii 

kablowej, kabli i osprzętu oraz wykonać pomiary pomontażowe i sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja 

powykonawczą, winna zawierać szczegółową lokalizację wybudowanych elementów, uwzględniać zmiany  wprowadzone w trakcie 

realizacji za zgodą Inwestora lub Inżyniera oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów technicznych zgodnych 

z normą N SEP-E-004:2014. 

Całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru Inwestorowi lub Inżynierowi. 






