
 

    

 

II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I. STRONA TYTUŁOWA  

II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

III. SPIS RYSUNKÓW  

IV. SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO  

V. OPIS TECHNICZNY  

VI. RYSUNKI wg. SPISU  

VII ZAŁĄCZNIKI  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA TABLIC OŚWIETLENIOWYCH ORAZ 

SYSTEMEM CENTRALNEGO MONITOINGU OŚWIETLENIA W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK PRZY UL. LIPOWEJ 4 W 

KRAKOWIE DZ. NR 262/2 i 262/4,  OBR. 14, JEDN. EWID. PODGÓRZE” 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  



„MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO WRAZ Z MODERNIZACJA TABLIC OŚWIETLENIOWYCH ORAZ 

SYSTEMEM CENTRALNEGO MONITOINGU OŚWIETLENIA W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK PRZY UL. LIPOWEJ 4 W 

KRAKOWIE DZ. NR 262/2 i 262/4,  OBR. 14, JEDN. EWID. PODGÓRZE” 

 

3 

 

III. SPIS RYSUNKÓW  

Lp. TYTUŁ RYSUNKU Skala 
Data edycji projektu 

06.2020 
Nr rysunku 

1.  Instalacja oświetleniowa – rzut piwnic 1:100 EL-1 

2.  Instalacja oświetleniowa – rzut parteru bud. A 1:100 EL-2 

3.  Instalacja oświetleniowa – rzut piętra bud A 1:100 EL-3 

4.  Instalacja oświetleniowa – rzut parteru bud. B  1:100 EL-4 

5.  Instalacja oświetleniowa – rzut piętra bud B 1:100 EL-5 

6.  Schemat tablicy garażu - TEG brak EL-6 

7.  Trasy koryt kablowych – rzut piwnic 1:100 EL-7 

8.  Trasy koryt kablowych – rzut parteru 1:100 EL-8 

9.  Schemat systemu monitoringu opraw brak EL-9 

10.  Rzut piwnic - demontaże 1:100 EL-10 

11.  Rzut parteru budynku A – demontaże  1:100 EL-11 

12.  Rzut parteru budynku B – demontaże 1:100 EL-12 

13.  Rzut piętra budynku A – demontaże 1:100 EL-13 

14.  Rzut piętra budynku B – demontaże 1:100 EL-14 

15.  Plan sytuacyjny 1:500 EL-15 
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Opis techniczny 

1. Wstęp 
Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla zadania pod 
nazwą: „MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO WRAZ Z 
MODERNIZACJA TABLIC OŚWIETLENIOWYCH ORAZ SYSTEMEM CENTRALNEGO MONITOINGU 
OPRAW W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK PRZY UL. LIPOWEJ 4 W 
KRAKOWIE DZ. NR 262/2 i 262/4,  OBR. 14, JEDN. EWID. PODGÓRZE”.”  
 
 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Podkłady architektoniczno-budowlane, 

• Inwentaryzacja obiektu, 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Stan istniejący 
 

 
3.1. Zasilanie 

 
Budynki A i B zasilane są z rozdzielnicy głównej 0,4kV RGNN, która zlokalizowana jest  w stacji 

transformatorowej 15/0,4kV obok budynku A. 

W budynku A przewidziano rozdzielnicę główną 0,4kV oznaczoną R1 oraz rozdzielnicę RAH. 

Rozdzielnice zainstalowane są w wydzielonym pomieszczeniu magazynu piwnicy budynku A. 

W budynku B przewidziano rozdzielnicę główną 0,4kV oznaczoną R2. Rozdzielnica zainstalowana 

jest w budynku B i zasilana będzie liną kablową z rozdzielnicy RGNN stacji transformatorowej. 

W każdym budynku znajdują się podrozdzielnice budynkowe z których zasilane są oprawy 

oświetlenia podstawowego i awaryjnego.   
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3.2. Rozdzielnice budynkowe 
 
Budynek A: 

TE1,TE2, TE3, TE4, TE5, TEG,TO1, TO2, ,TO3,  

 

Budynek B: 

TP1÷4,TP5, TP6, TE7, TE8,  

 

3.3. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 
 
Instalacja wykonana jest  przewodami kabelkowymi. W obiekcie wykonany jest osprzęt melaminowy 

podtynkowy, w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach kuchennych – 

hermetyczny. Na przeważającej części obiektu znajdują się sufity podwieszane gipsowo-kartonowe lub sufity 

modułowe.  

Sterowanie oświetlenia klatek schodowych, przejść, toalet ogólnodostępnych - czujką ruchu. 

Sterowanie oświetlenia pozostałych pomieszczeń odbywa się lokalne, łącznikami oświetleniowymi 

zlokalizowanymi w pobliżu wejść do pomieszczeń zgodnie ze stanem istniejącym lub za pomocą urządzeń 

DALI.  

W budynku, oprócz oświetlenia ogólnego, znajduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażone są w inwertery z własnym rezerwowym źródłem 

napięcia i autotestem.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego wykonane są jako oprawy dwufunkcyjne.  

3.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

W   celu   zabezpieczenia   urządzeń   elektrycznych   przed       skutkami   przepięć indukowanych   w   sieci,   
w   obiekcie   zainstalowana jest  ochrona   przed przepięciami.  
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3.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 

Dla sieci 0,4kV jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowane jest szybkie wyłączenie 
zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41:2000. 

Układ sieci  TN-S,  przewód neutralny N i ochronny PE rozdzielone  są w całej sieci odbiorczej. W 
obwodach gniazd wtykowych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe 30mA. 

Czas wyłączenia: 

dla sieci rozdzielczej i zasilania odbiorników siłowych: 5s, 

dla pozostałych odbiorników: 0,4s. 

 

 

4. Stan projektowany 
 

Projektuje się wymianę opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wymiana ma na celu 

przywrócenie do stanu pierwotnej funkcjonalności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, która poprzez 

procesy starzeniowe opraw i akumulatorów nie spełnia wymagań norm i przepisów. 

Projekt nie zakłada zmian w kierunkach ewakuacji, zmian w prowadzeniu dróg ewakuacyjnych oraz 

ilości, rozmieszczenia i zasady działania wyjść ewakuacyjnych. Wszystkiej wyjścia i drogi ewakuacyjne 

należy oznaczyć zgodnie z PN-EN ISO 7010.  

 

4.1. Założenia ogólne  
 
Dla budynku przewiduje się modernizację oświetlenia awaryjnego. Dla dróg ewakuacyjnych 

zapewnione będzie średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie 

mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno co najmniej 

połowę wspomnianej wartości. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia 

oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na 

drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być 

wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w 

czasie do 60 s.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
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4.2. Oświetlenie ewakuacyjne i oprawy kierunkowe 
 
 
Oświetlenie realizować będzie funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego 

jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach 

ewakuacyjnych, wykonano w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania obiektu. Czas działania 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie będzie krótszy niż jedna godzina. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego na zewnątrz obiektu  wyposażyć w akumulatory o zwiększonej odporności na wpływ 

obniżonych temperatur lub wykonać jako zabezpieczone przed przemarzaniem. Oprawy oświetlenia 

awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

Oprawy kierunkowe (wskazujące wyjście z pomieszczeń i kierunek ewakuacji) rozmieszczono 

zgodnie z planem ewakuacji obiektu. Będą to podświetlane znaki ze źródłem LED, zasilane z 

autonomicznych źródeł, zapewniające świecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napięcia, 

wyposażone w piktogramy informacyjne. 

Wielkość znaków określa się na podstawie normy PN-EN 1838: 2013 stosując wzór:  

d = s · p 

gdzie:  

d – odległość widzenia (maksymalna odległość, przy której znak jest jeszcze czytelny)  

p –wysokość znaku 

s – stała: 100 dla znaków oświetlonych zewnętrznie; 200 dla znaków oświetlanych wewnętrznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprawy ewakuacyjne wykonać w trybie pracy „na jasno”.  
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Zasilanie opraw wykonać z dedykowanych obwodów zgodnie z oznaczeniami na rysunkach 

obejmujących rzuty poszczególnych kondygnacji.  

 

4.3. Oświetlenie awaryjne 
 

Dla dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m zapewnione będzie minimalne natężenie oświetlenia 

ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx.  Na 

centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi 

ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno co najmniej połowę wspomnianej wartości. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno obejmować również strefę ponad wyjściami ewakuacyjnymi (oprawy na 

zewnątrz w wykonaniu specjalnym – przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach).

 Oświetlenie awaryjne w salach wystawowych zaprojektowano jako oświetlenie obszarów otwartych. 

Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego zaprojektowano: 

przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 

w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio 

na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego tak, aby uzyskać 5lx 

natężenia oświetlenia pionowego 

Minimalna wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego h ≥ 2 m.  

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 50172 ewakuacyjne oświetlenie awaryjne załączy się w przypadku 

awarii dowolnej części zasilania oświetlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach lokalne 

(miejscowe) ewakuacyjne oświetlenie awaryjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania 

podstawowego właściwego dla danego (lokalnego) miejsca. Zostanie to zrealizowane poprzez zasilenie 

opraw oświetlenia awaryjnego z najbliższego lokalizacyjnie obwodu oświetlenia podstawowego (sprzed 

układu sterowania). W przypadku lokalnego zaniku napięcia nie zostaną rozładowane wszystkie oprawy 

awaryjne na danej kondygnacji. 

Wielkość znaków i zastosowane symbole będą zgodne z odpowiednią normą (napisy w języku 

polskim) i będą posiadały atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. 

Warszawy. 
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Znaki instalowane wzdłuż drogi będą jednoznacznie wskazywać kierunek ewakuacji 

 

 

4.4. Minimalne wymagania dla opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:  
 

Minimalne wymagania dla każdego typu oprawy, wraz z przykładem opraw spełniających dane 

wymagania przedstawione zostały w legendzie odpowiedniej dla każdego rysunku.  

4.5. Okablowanie 
 

4.5.1. Okablowanie zasilające 
 

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane będą z obwodów odpowiadających 

obwodom zasilającym oprawy oświetlenia podstawowego dla danego pomieszczenia.  

W celu zasilenia opraw należy zainstalować puszkę rozgałęźną na obwodzie zasilającym oprawy 

oświetlenia podstawowego. Z puszki rozgałęźnej należy wyprowadzić przewody zasilające oprawę awaryjną.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zasilić sprzed łącznika lub sterownika sterującego 

oświetleniem podstawowym, w taki sposób, aby wyłączenie oświetlenia podstawowego w normalnym trybie 

pracy nie powodowało załączania opraw oświetlenia awaryjnego. 

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych  należy prowadzić przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2  

lub YDYżo 3x2,5mm2 . Przekrój przewodu zasilającego należy zastosować do przekroju przewodu 

zasilającego oświetlenie podstawowe.   

 
4.5.2. Okablowanie strukturalne 

 
 

W celu monitorowania opraw oraz optymalizacji ilości okablowania oprawy należy łączyć z centralą 

monitorującą poprzez dedykowane rozdzielacze sygnału 

Oprawy należy łączyć z rozdzielaczami sygnału przewodem spełniającym minimalne wymagania:  

- długość: maks. do 1,000 m 

- temperatura pracy: -15⁰C to + 70⁰C 

- rezystancja: maks. 75 Ω/k 
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- m pojemność żył: maks. 120 nF/km  

- np. YTKSYekw 1 x(2 x 0.8 mm2 )lub inne przewody spełniające parametry 

W celu monitorowania opraw oraz optymalizacji ilości okablowania oprawy należy łączyć z centralą 

monitorującą poprzez dedykowane rozdzielacze sygnału.  

Rozdzielacze sygnału należy łączyć z centralą monitorującą poprzez porty komunikacyjne RS 485 

Połączenie bud A i B przewodami komunikacyjnymi wykonać za pomocą istniejącej kanalizacji 

kablowej zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem ideowym systemu monitoringu opraw.  

Kable komunikacyjne układać w korytach niskoprądowych lub korytach mających wydzielenie 

niskoprądowe. 

 

4.6. Założenia do obliczeń 
 

Obliczenia natężenia oświetlenia awaryjnego wykonano za pomocą programu Dialux – wyniki 
obliczeń zamieszczono w załączniku. 

 Założenia do obliczeń: 

Nie uwzględnia się odbić od ścian i sufitu w pomieszczeniach 

Oprawy oświetlenia awaryjnego dobrano przy uwzględnieniu współczynnika utrzymania opraw na poziomie 
0,8 (pomieszczenia czyste) oraz 0,7 (pomieszczenia brudne) 

Sprawność zastosowanych opraw w pracy awaryjnej wynosi 100% w stosunku do pracy sieciowej.  

 

5. Centralny monitoring opraw 
 

5.1. Założenia ogólne 
 

Projektuje się system centralnego monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.  

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego będą monitorowane przez centralę. 

System monitoringu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przeznaczony jest kontroli stanu opraw 

oświetlania awaryjnego. System ten, po wstępnym skonfigurowaniu nie wymaga obsługi (poza pracami 

konserwacyjnymi i przeglądami okresowymi) a zadania automatyczne skonfigurowane są zgodnie z 

wymaganiami prawnymi i normatywnymi. 

 System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musi być kompatybilny z programem 

wizualizacyjnym zainstalowanym na komputerze zarządcy obiektu. Wizualizacja przedstawiać powinna 

faktyczne rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Użytkownik ma możliwość wysyłania do 
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opraw następujących rozkazów: załączenie testu funkcjonalnego, załączenie testu autonomii, anulowanie 

trwających lub oczekujących testów, zablokowanie oprawy, odblokowanie oprawy. Program powinien 

umożliwić wygenerowanie raportu ze stanem systemu oraz posiadać możliwość automatycznego wysłania 

raportu na adres e-mail. 

 

5.2. Centrala monitoringu opraw 
 

Centrala sterująca wraz z niezbędnym zasilaczem koniecznym do poprawnej pracy umieszczone 

muszą być w jednej rozdzielnicy przystosowanej do montażu natynkowego o stopniu szczelności IP 20. 

Wymagane jest również zastosowanie akumulatora podtrzymującego pracę centrali oraz rozdzielaczy w 

trakcie awarii. Wymiary geometryczne rozdzielnicy maksymalnie: 471mm/309mm/72mm (wys./szer./gł.). 

Centrala oparta jest na komputerze panelowym z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej minimalnie 7’’. 

Maksymalna ilość  opraw możliwa do podłączenia w systemie to 4096. Za komunikacje z oprawami 

odpowiadają rozdzielacze sygnału. Komunikacja odbywa się za pomocą magistrali przewodowej.  

Centrala musi kontrolować oraz wyświetlać następujące parametry: stan ogólny oprawy, adres 

fizyczny oprawy, stan komunikacji, stan zasilania, stan testu funkcjonalnego, stan testu autonomii, stan 

akumulatora, stan źródła światła, blokada oprawy, przypisanie do grupy testów.  

System umożliwi dodanie minimum 128 grup testów których zadaniem jest cykliczne wyzwalanie 

testów. 

 System umożliwi dodanie minimum 64 grup nocnych służących do sterowania oświetleniem.  

Centrala musi posiadać możliwość ściemniania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.  

 System umożliwiać powinien sterowanie oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym za pomocą 

zewnętrznych sygnałów monitorowanych przez moduły wejść i wyjść. Za pośrednictwem timerów 

wbudowanych w centralę sterującą można będzie zaprogramować uruchamianie oświetlenia w konkretnym 

czasie (np. w nocy).  

Centrala posiadać powinna możliwość stworzenia kont użytkownika z różnymi poziomami dostępu: 

najniższy poziom uprawnień, użytkownik o tym poziomie ma możliwość konfiguracji systemu (użytkownik 

podstawowy), uprawnienia te same co użytkownik podstawowy ale dodatkowo ma możliwość tworzenia, 

dezaktywacji i zmiany haseł na kontach użytkowników podstawowych (nadzorca), najwyższy poziom 

uprawnień (serwis). Na wyposażeniu jednostki sterującej jest programator umożliwiający bezprzewodową 

zmianę adresu każdej oprawy 
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Oprawy oświetlenia połączone będą do centrali monitoringu opraw,  zostanie ona umieszczona w 

pomieszczeniu nr B2 w budynku A.. 

 Centrala zostanie zasilona z tablicy elektrycznej odpowiedniej dla lokalizacji centrali monitoringu 

napięciem 230V poprzez gniazdo 1-fazowe. W przypadku braku wolnego gniazda w pomieszczeniu gdzie 

znajdować się będzie centrala wykonawca zabuduje gniazdo podwójne zasilając go z obwodu 

odpowiedniego dla obwodu gniazd wtykowych w pomieszczeniu nr B2  bud A..  

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do dostarczenia licencji i programu do 

monitoringu, wizualizacji i sterowania oprawami awaryjnymi oraz zakupu programatora umożliwiającego 

programowanie i adresacją opraw.  

 

5.3. Stanowisko komputerowe 
 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do dostarczenia stanowiska komputerowego 

przenośnego ( laptop) służącego do monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z 

zakupem licencji dla systemu operacyjnego oraz licencji dla programu do wizualizacji systemu monitoringu 

opraw oświetleniowych.  

Minimalne wymagania sprzętowe:  

-  System operacyjny Windows 10  

- Procesor Inter Core i7 min 8 generacji lub inny o nie gorszych parametrach  

- 16 GB RAM 

- Karta graficzna o pamięci minimalnej 2048 MB  

- Dysk twardy SSD min 500 GB  

 - Rozdzielczość monitora 1920 x 1080.  

Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w inne pozostałe moduły i programy niezbędne 

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. m. in. komputer powinien posiadać zainstalowany ( wraz z pełnym 

rozruchem i uruchomieniem) program do monitoringu opraw awaryjnych, wraz z jego konfiguracją i 

adresacją.  
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6. Demontaże  
 

Należy zdemontować wszystkie istniejące oprawy ewakuacyjne zastępując je nowymi. 

Zdemontowane oprawy wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.  

Istniejące oprawy awaryjne należy zdemontować, istniejące oprawy dwufunkcyjne należy przepiąć 

do pracy wyłącznie jako oprawy oświetlenia podstawowego a akumulatory przeznaczyć do utylizacji. 

Zdemontowane akumulatory wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.  

7. Harmonogram prac  
 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem prac oraz udział w 

opracowaniu harmonogramu prac pozwalającym na koordynację robót z czasem pracy muzeum.  

8. Uwagi końcowe 
 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynku zachować koordynację z pozostałymi 

instalacjami. Zwrócić szczególną uwagę na ewentualne przesunięcia urządzeń elektrycznych, opraw 

oświetleniowych i urządzeń p.poż. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 

w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, 

który zobowiązany będzie do wyjaśnienia. 

Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od 

powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu 

przepisów BHP. 

Z uwagi na możliwe zmiany urządzeń technologicznych instalacje zasilającą należy dostosować do 

konkretnego typu urządzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urządzeń technologicznych poprzez 
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gniazdo lub wypust oraz wysokość montażu wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń i wytycznymi 

technologicznymi. Szczegółowe lokalizacje urządzeń według projektów branżowych i technologicznych. 

 Wskazane w projekcie wymagania sprzętowe są wymaganiami minimalnymi, projektant dopuszcza 
zastosowanie urządzeń o nie gorszych parametrach niż wskazane w projekcie.  

 Należy sprawdzić poprawność działania istniejących zabezpieczeń róznicowoprądowych i 
nadmiarowoproądowch dla obwodów, do których podłączane   będą oprawy awaryjne i ewakuacyjne, w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania, zabezpieczenia należy wymienić  

 3~50Hz,400/230V/TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa - szybkie wyłączenie zasilanie w układzie 
TN-S 

 Istniejące oprawy ewakuacyjne i kierunkowe należy zdemontować 

 Istniejące oprawy awaryjne należy zdemontować, istniejące oprawy dwufunkcyjne należy przepiąć 
do pracy wyłącznie jako oprawy oświetlenia podstawowego.  

 Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanych zużytych akumulatorów  

 Zasilanie opraw awaryjnych należy prowadzić sprzed łącznika lub systemu sterowania DALI, tak, 
aby wyłączenie zasilania łącznikiem nie powodowało załączenia opraw awaryjnych.  

 Oprawy ewakuacyjne należy podłączać do dedykowanych obwodów, w trybie pracy "na jasno"  

 Oprawy awaryjne należy podłączyć w trybie pracy "na ciemno"  

 Oprawy awaryjne w obrębie sufitu podwieszanego należy montować podtynkowo, wszędzie tam, 
gdzie nie ma możliwości montażu podtynkowego oprawy awaryjne należy montować nastropowo.  

 Na potrzeby systemu centralnego monitoringu oprawy należy łączyć za pomocą przewodu 
2x0.8mm2 w topologię gwiazdy lub topologię drzewa 

 Przed zamówieniem zestawów do montażu wpuszczanego, wykonawca zobowiązany jest do 
weryfikacji możliwości montażu opraw podtynkowo 

 W przypadku braku możliwości montażu oprawy ze względu na usytuowanie wystawy lub 
tymczasowej instalacji wykonawca doprowadzi przewód zasilający zakończony puszką lub pętlą 
umożliwiający podpięcie oprawy w późniejszym terminie Jeśli pisemne ustalenia nie będą stanowić inaczej 
wykonawca zobowiązany jest do montażu oprawy awaryjnej do 30 dni po ustaniu przeszkód montażowych 
o czym zostanie poinformowany przez Zamawiającego. 

 W przypadku braku możliwości montażu oprawy ze względu na usytuowanie wystawy lub 
tymczasowej instalacji wykonawca doprowadzi przewód komunikacyjny do centralnego monitoringu  jako 
pętlę umożliwiającą podłączenie oprawy w późniejszym terminie. Jeśli pisemne ustalenia nie będą 
stanowić inaczej wykonawca zobowiązany jest do montażu oprawy awaryjnej do 30 dni po ustaniu 
przeszkód montażowych o czym zostanie poinformowany przez Zamawiającego. 

 Po wykonaniu pracy wykonawca zobowiązany jest doprowadzić obiekt do stanu pierwotnego.  
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 Po wykonaniu wszelkich przewiertów, wycięć i otworowania pod oprawy wykonawca jest 
zobowiązany do doprowadzenia sufitów i ścian do stanu pierwotnego oraz zniwelowania wszelkich ubytków 

 Wszystkie przejścia i przebicia przez ściany i stropy pożarowe należy zabezpieczyć do klasy 
odporności pożarowej ściany. 

 W przestrzeni magazynu oprawy montować do istniejących koryt kablowych.  

 Podane długości przewodów są długościami orientacyjnymi i mogą różnić się w zależności od 
zastosowanej przez wykonawcę topologii łączenia i podłączania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. 
Ostateczną długość przewodów należy zrewidować na placu budowy.  
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9. Wykaz norm i przepisów  
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać i ich usytuowaniem (Dz U. Nr 75 poz , 690 póź. zmianami) 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
 
- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 120, poz.1133). 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochronyprzeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr109 poz 719) 
 
- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 
- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
 
- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach 
Budowlanych 
 
- PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 
oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku 
 
- PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 
oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku 
 
- PN_EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we 
Wnętrzach 
 
- PN-EN 50272-2:2002 (U) Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych - Część 2: Baterie 
Stacjonarne 
 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP) 
 
- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe 
dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego 
 
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne i 
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
 
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
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- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

 


