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Szczegółowa 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych

Tytuł:        

                                  „Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych
                                          w Zespole Szkół Jeżowe Centrum”. 

                         

Adres:                           37 430 Jeżowe;  Jeżowe 135

Inwestor:                             Gmina Jeżowe
       37 430 Jeżowe;  Jeżowe 136a

Nazwa i adres obiektu:       Zespół Szkół Jeżowe Centrum
                                                             Jeżowe 135
                                                          37 430 Jeżowe

Projektant:                             mgr inż.Jerzy Bukowski
                  upr.GP.I.UA-8346/83/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
                              w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
                              38-411 Krosno ul. Lelewela 6/39.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
     

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektroinstalacyjnych, które zostaną 
wykonane w ramach projektu pt. 

   „Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych
              w Zespole Szkół Jeżowe Centrum”. 

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

Prace będą prowadzone wewnątrz budynku, bez wpływu na środowisko i bez konieczności w zakresie organizacji ruchu, 
wewnątrz pomieszczeń udostępnionych przez zamawiającego.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Zakres dotyczy instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzętu natynkowego, wewnętrznych linii zasilających i 
tablic elektrycznych wymienionego budynku  Zespołu Szkół Jeżowe Centrum
Zakres robót objętych ST

Tablice elektryczne
Lp Kody robót WSZ        Opis

1. 45315700-5 Montaż rozdzielni elektrycznych

Prace elektroinstalacyjne podtynkowe.

45310000-3 Prace przygotowawcze polegające na wykuciu bruzd pod przewody
i rury instalacyjne, przekuć i usunięciu starych instalacji

45310000-3 Układanie rur PCV 
45311100-1 Układanie przewodów YDY 3x1,5  w rurach ochronnych
45311100-1 Układanie przewodów YDY4x1,5  w rurach ochronnych
45311100-1 Układanie przewodów YDY 3x2,5  na uchwytach
45311100-1 Układanie przewodów YDY 3x2,5  w rurach ochronnych
45311100-1 Układanie przewodów YDY 3x4  w rurach ochronnych
45311100-1 Układanie przewodów DY 6 , DY10, LY16, LY25, LY50,LY95
45311100-1 Układanie przewodów TDX 4x1x0.6
45410000-8 Zaprawianie bruzd, prace tynkarskie

2. Prace w zakresie osprzętu natynkowego.

45314000-1 Montaż  gniazd wtykowych instalacji elektrycznej
45311000-0 Montaż łączników instalacji oświetleniowej
45311200-2 Montaż opraw świetlówkowych 2x36W 

z podłączeniem i przygotowaniem podłoża
45311200-2 Montaż opraw świetlówkowych 1x36W 

z podłączeniem i przygotowaniem podłoża
45311200-2 Montaż opraw świetlówkowych oświetlenia awaryjnego 8W 
45311200-2 Montaż opraw  IP 55 w sanitariatach 

Pomiary elektryczne
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1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja elektryczna - zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu urządzeń i 

aparatów umożliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń systemów i układów zasilanych elektrycznie.
1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.
1.4.3. Wewnętrzna linia zasilająca - jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze czy też rozdzielnie, z 

których zasilane są instalacje odbiorcze.
1.4.4. Tablica elektryczna lub rozdzielnica elektryczna - celowe zgrupowanie aparatów do łączenia i 

zabezpieczania linii zasilających poszczególne odbiorniki energii elektrycznej..
1.4.5. Ochrona od porażeń  - zespół działań i środków podjętych celem niedopuszczenia do porażenia 

prądem elektrycznym..
1.4.6. Przewód ochronny PE - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym 

łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania..
1.4.7. Układ sieciowy TN - układ niskiego napięcia sieci elektroenergetycznej rozdzielczej, i instalacji 

elektrycznej, w którym punkt neutralny jest uziemiony bezpośrednio, a części przewodzące dostępne są z nim 
połączone przewodami ochronnymi PE  w wyniku czego pętla zwarcia z częścią przewodzącą dostępną jest w 
całości metaliczna.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-IEC 60050-826:2000 i projektem normy 
międzynarodowej IEC 60050-151.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH.

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami
        Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiałami są:
- przewody typu YDY  LY  DY 
               Należy stosować przewody jedno i wielożyłowe, wyłącznie miedziane w izolacji poliwinylowej na napięcie 
znamionowe 750V.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  -Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie

- korytka kablowe, rury instalacyjne, uchwyty
- tablice rozdzielcze,  skrzynki

Należy  stosować  rozdzielnice  w  II  klasie  ochronności.  Rozdzielnice  mają  być  dostarczone  na  miejsce 
zamontowania z fabrycznie wbudowaną aparaturą.  Rozdzielnica ma posiadać certyfikat jakościowy.
tablice rozdzielcze i skrzynki elektryczne mają spełniać wymagania wymienionych norm:
PN-EN 50274:2003(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona 

przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim
PN-EN 50298:2002(U) Puste obudowy do sterownic i rozdzielnic niskonapięciowych- wymagania  ogólne.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60439-3:2002(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -

-Wymagania dotyczące nn rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe  -Zestawy  badane  w pełnym i  niepełnym 
zakresie badań typu.

- puszki odgałęźne i pod osprzęt elektryczny
Stopniem  ochrony  ma  być  dostosowany  do  rodzaju  pomieszczenia.  Ma  spełniać  wymaganą  jakość  łączenia 
przewodów. 

     PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 PN-EN 60999-1:2002 Osprzęt połączeniowy- Miedziane przewody elektryczne
   Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowanych  elementów zaciskowych do przew. 0.2-35mm2
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-gniazda wtykowe dostosowane do podanych wymagań, mają posiadać certyfikat jakościowy.
        Przewidziano gniazda pojedyncze i podwójne dostosowane do pomieszczeń użyteczności publicznej.. 
        W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych, oraz w pomieszczeniu kuchni stosować gniazda kroploszczelne.

- łączniki instalacyjne
PN-EN 60715:2002(U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
         Montaż aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych -Wymiary

- kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze.
- Lampy  oświetleniowe  -  Przeznaczone  do   montowania  w  pomieszczeniach  użyteczności  publicznej,  klasa 

ochronności  IP20  rastrowe  –  o  podwójnej  paraboli  ,z  kloszem  mlecznym,  mocowane  do  sufitu,  lub  na 
zwieszakach.w  pomieszczeniu  klatki  schodowej  -  do  ściany  na  wysokości  co  najmniej  2.5m.  W  kotłowni, 
pomieszzeniach przejściowo wilgotnych i na zewnątrz oprawy o odpowiednio dostosowanym stopniu ochrony IP

- PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe - wymagania ogólne i badania
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Stosować jako źródła światła świetlówki trójpasmowe DULUX D 18W/21 G240-2 10X ; L36W/21-840PLUS ECO 
25X.  Strumień świetlny świetlówki liniowej 36W nie może być mniejszy niż 3350 lm
PN-EN 61195:2003 Świetlówki dwutrzonkowe- wymagania bezpieczeństwa
Jako oprawy oświetlenia awaryjnego stosować oprawy ze świetlówką 8W i modułem, załączające się w chwili 
zaniku napięcia sieci, pozostające w stanie załączenia, przez okres co najmniej 2 godzin.
PN-EN 60598-2-22:2002 Oprawy oświetleniowe - wymagania szczegółowe. oprawy oświetlenia awaryjnego

Wszystkie materiały używane w budownictwie mają posiadać certyfikat jakościowy.
      
3.   WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  ROBÓT 
BUDOWLANYCH

       Prace  związane  z  wykonaniem  robót  elektrycznych  będą  wykonywane  ręcznie  i  przy  użyciu  narzędzi 
zmechanizowanych takich jak młotki elektryczne udarowo- obrotowe.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

         Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu z zachowaniem 
zasad kodeksu drogowego.

5.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Przed przystąpieniem do prac, należy 
- zapewnić wyłączenie napięcia w istniejącej instalacji 
- usunąć w polu objętym pracami montażowymi wszystkie istniejące przewody
- w wyłączniku głównym zewrzeć wszystkie przewody robocze i je uziemić.

5.2 Prace wstępne
W pierwszej  kolejności należy wykonać potrzebne przebicia przez ściany i stropy oraz bruzdy do układania rur i 
przewodów, zgodnie z przewidywanymi trasami wewnętrznych  linii  zasilających  i przewodów do poszczególnych 
odbiorów. Ułożyć rury i zaprawić bruzdy zaprawą cementowo- wapienną.

5.3. Montaż tablic elektrycznych

- Do  montażu  tablic  można  przystąpić,  gdy   zakończony  jest  demontaż  starego  osprzętu  i  po  wykonaniu 
odpowiedniej wnęki tak, aby tablicę można było zamontować na wysokości 1,2m od posadzki. 

 -Montowane tablice zabezpieczeniowe mają posiadać stopień ochrony IP30 ; II klasę  izolacji, budowę modułowa z 
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nieprzeźroczystymi  drzwiczkami z zamknięciem na klucz,  o 12 modułach w rzędzie.  Szyna nośna TS 35, odstęp 
między szynami nie mniejszy niż 125mm, wykonanie  podtynkowe, wprowadzenie przewodów dławikami.  Osobna 
listwa  zaciskowa  PE  i  PN.  Wykonanie  zgodnie  z  normą  EN  60439-3  .  Wyposażenie  stosować  przyjmując  prąd 
znamionowy szyn 63A, prąd zwarcia 6 kA. Wposażenie tablic pokazano poniżej.

         Wykaz tablic-  TG,T1,T2,T3,T4,T5, T6
      

Kalkulacja tablicy TG Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR304 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNventil M TT (TM) kpl 1
4 S 303 B 40A szt 1
5 S 303 B 32A szt 5
1 S 303 B 25A szt 2
2 Przewód DY 10 m 2
3 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 4
4 Skrzynka 600x800 szt 1
5 Przewód LY 16 m 15
6 Przewód DY 6 m 10

Kalkulacja tablicy T1 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNquard M TT (FM) kpl 1
4 P 304 40-30-A 30mA szt 2
5 P312 B-20-30-AC szt 1
6 P 302 40-30-A 30mA szt 2
7 S301B 10A szt 5
8 S301B 16A szt 4
9 S303B 20A szt 1
10 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
11 Przewód DY 2.5 m 6
12 Przewód DY6 m 3
13 Skrzynka RWN-3x12 szt 1

Kalkulacja tablicy T2 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNquard M TT (FM) kpl 1
4 P 304 40-30-A 30mA szt 2
5 P 302 40-30-A 30mA szt 3
6 S301B 10A szt 6
7 S301B 16A szt 3
8 S301B 6A szt 1
9 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
10 Programator czasowwy -Z m 1
11 Dzwonek szkolny - sterownik m 1
12 Przewód DY 2.5 m 6
13 Przewód DY6 m 3
14 Skrzynka RWN-4x12 szt 1

Kalkulacja tablicy T3 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 2
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 P 302 40-30-A 30mA szt 3
4 P 304 40-30-A 30mA szt 1
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5 P 344 C-16-30-AC szt 1
6 P 344 C-6-30-AC szt 1
7 S303B 6A szt 3
8 S301B 10A szt 5
9 S301B 16A szt 5
10 S303B 20A szt 3
11 S303B 25A szt 1
12 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
13 Przewód DY10 m. 3
14 Przewód DY 2.5 m 4
15 Przewód DY6 m 3
16 Skrzynka RWN-3x12 m 3
17 Skrzynka RWN-4x12 szt 1
18 Skrzynka S-4 szt 1

Kalkulacja tablicy T4 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNquard M TT (FM) kpl 1
4 P 304 40-30-A 30mA szt 1
5 P 302 40-30-A 30mA szt 2
6 S301B 10A szt 5
7 S301B 16A szt 7
8 S303B 25A szt 1
9 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
10 Przewód DY 2.5 m 6
11 Przewód DY6 m 3
12 Skrzynka RWN-4x12 szt 1

Kalkulacja tablicy T5 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNquard M TT (FM) kpl 1
4 P 304 40-30-A 30mA szt 1
5 P 302 40-30-A 30mA szt 2
6 S301B 10A szt 6
7 S301B 16A szt 7
8 S303B 25A szt 1
9 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
10 Przewód DY 2.5 m 6
11 Przewód DY6 m 3
12 Skrzynka RWN-4x12 szt 1

Kalkulacja tablicy T6 Zespół Szkół Jeżowe
ilość

1 FR103 szt 1
2 Wsk. świetlny RL 3H Doepke 1
3 DEHNquard M TT (FM) kpl 1
4 P 304 40-30-A 30mA szt 1
5 P 302 40-30-A 30mA szt 2
6 S301B 10A szt 6
7 S301B 16A szt 7
8 S303B 25A szt 1
9 Łącznik EV-G 1.12.70 szt 2
10 Przewód DY 2.5 m 6
11 Przewód DY6 m 3
12 Skrzynka RWN-4x12 szt 1
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- przed  przystąpieniem  do  montażu  rozdzielnic  należy  sprawdzić  poprawność  ułożenia  rur  ochronnych 
wprowadzających przewody do wnętrza.

- Przewody układać w sposób zapewniający szybką identyfikację i łatwy dostęp.
- Do podłączenia przewodów stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem na wkrętak krzyżowy.
- Po zakończeniu montaży wykonać badanie rozdzielnicy i zaopatrzyć ją w odpowiedni certyfikat jakościowy.

5.4. Prowadzenie przewodów .  

Przewiduje się wykonanie instalacji wymienialnej.  Wszystkie przewody , będą prowadzone w rurach ochronnych.  
Przewody prowadzić w liniach prostych równolegle do ścian i sufitu, na wysokości co najmniej 2,5m. Wszystkie pozostałe 
przewody prowadzić w rurkach PCV pod tynkiem, lub w płytach gipsowych - wewnątrz w rurach na uchwytach. Puszki 
montować na wysokości co najmniej 2.5 m.
Dobór przewodów oraz  sposób ich prowadzenia podaje wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

- połączenia przewodów wykonywać jedynie w puszkach elektrycznych i wewnątrz aparatów. Stosować osprzęt 
spełniający wymagania
PN-EN 60999-1:2002 Osprzęt połączeniowy- Miedziane przewody elektryczne

    Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowanych  elementów zaciskowych do przew. 0.2-35mm2
- powierzchnie łączone powinny być dobrze oczyszczone i dokręcone odpowiednim momentem.
- Nie zdejmować izolacji poza zakres łączówki, aby nie stwarzać zagrożenia zwarciem.
Stosować przewody:
Przewód DY 6 , 10,  LY16     - do połączeń wyrównawczych i uziemień
Przewód LY 25 , 50 70, 95   do WLZ
Przewody YDY 2x1 mm2    do instalacji sygnalizacyjnych
Przewody YDY 2x2.5 mm2 do zasilania niskonapięciowego
Przewody YDY 3x1.5 mm2 do instalacji oświetleniowej
Przewody YDY 3x2.5 mm2 do instalacji gdiazd
Przewody YDY 3x4 mm2  YDY-5x6mm2 
Przewód TDX 4x1x0,6 telefoniczny.

5.5. Instalacja oświetlenia podstawowego.

  Zapewnia warunki pracy przy braku oświetlenia naturalnego.  
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDY3x1.5 w rurkach PCV pod tynkiem. Do lamp z modułem 
prowadzić przewód YDY4x1.5. W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt należy wykonać w klasie IP54, w pozostałych 
pomieszczeniach IP 20. Wyłączniki montować na wysokości 1.2m. Zawiesia lamp należy montować do sufitu kołkami 
rozporowymi 8 mm. Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjęto jasny kolor ścian. W przypadku realizacji odmiennej od 
wymienionych założeń, może się okazać  konieczne skorygowanie ilości lamp ujętych w projekcie. Dla pomieszczeń 
biurowych założono do obliczeń natężenie oświetlenia 500lx.
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano na wszystkich ciągach komunikacyjnych które nie posiadają oświetlenia naturalnego 
w ten sposób, aby w żadnym punkcie pomieszczenia natężenie oświetlenia nie było mniejsze niż 1 lx. Lampy oświetlenia 
awaryjnego należy odpowiednio oznakować. Sposób włączenia – na jasno.

 Należy stosować następujące typy opraw oświetleniowych:

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych jak sanitariaty, umywalnie -stosować: estetyczną oprawę szczelną dla 
świetlówek liniowych 2x36W z kloszem ryflowanym lub kryształkowym – co najmniej IP55 np Hermetic 236 MK według 
Elgo Gostynin 
W pomieszczeniach przejściowych i szatniach stosować:
Oprawę z kloszem ryflowanym dla świetlówek liniowych 2x36W –IP20 np 00P1 236 ELGO 
W sanitariatach, szczególnie kabinach ustępowych stosować:

Oprawę szczelna okrągłą, dla świetlówek conajmniej 36W z kloszem matowym lub ryflowanym –  IP55, 
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mocowane do ściany na wysokości 2,6m 
Np Luna S Marte 38W według Plexiform

Na zewnątrz nad wejściami do budynku-dostosowane do tego estetyczne oprawy ze wzmocnioną obudową IP65 np Panther 
38W wg Thorn
W kuchni stosować oprawy IP 65 mocowane do sufitu na zwieszakach, wysokość zawieszenia 2,6m od poziomu posadzki, 
oprawy typu Aquaroof 2x36W wg Thorn. Wymagane natężenie oświetlenia na miejscu pracy 500lx. Oprawy wieszać 
kierując strumień świetlny na stanowisko pracy.
W sali gimnastycznej stosować oprawy mocowane do sufitu typu SR358 wg ES System. Oprawy podzielić na sekcje, każdą 
sekcję podłączyć do innej fazy. Załączanie estetycznymi wyłącznikami IP40 10A.
W pomieszczeniach harcówki stosować oprawy  z kloszem ryflowanym dla świetlówek liniowych 2x36W –IP20 np 00P1 
236 ELGO mocowane do sufitu. Z uwagi na montaż na wysokości mniejszej niż 2,5m każda podlega ochronie od porażeń. 
 Podobnie każda lampa montowana na wysokości mniejszej niż 2,5m podlega ochronie od porażeń.
W pomieszczeniach sal lekcyjnych stosować oprawy wnętrzowe ze świetlówkami 2x36W z rastrem o podwójnej paraboli i 
kącie rozsyłu światła nie większym niż 60 stopni, z kompensacją mocy biernej. Takie warunki spełnia oprawa SR 236 PA 
wg ES System. Do oświetlenia tablic lekcyjnych stosować oprawy asymetryczne 1x36W zawieszone 1m nad górną 
krawędzią tablicy i 1m od tablicy. W tym wypadku, należy pozostawić margines oświetlenia w oświetleniu ogólnym ok 
1,5m, gdzie oprawy oświetlenia ogólnego mają być rozmieszczone w układzie prostokątnym.
Do oświelenia szybu windy stosować: PF-100.S-WH wg ES-System- rozmieszczone co 1,8m. Na 2 piętrze do oświetlenia 
szafy sterowej stosować Hermetic 236 MK wg Elgo. 
Lampy awaryjnego oświetlenia drogi ewakuacyjnej :
Stosować typowe oprawy awaryjne z świetlówką 8W i czasem podtrz. min.2h na drogach komunikacji, które nie posiadają 
oświetlenia naturalnego,lub do zainstalowanej oprawy dobudować moduł awaryjny do świetlówki 36W. Lampy te powinny 
być w widoczny sposób oznakowane.
Stosować jako źródła światła świetlówki trójpasmowe : DULUX D 18W/21 G240-2 10X ; L36W/21-840PLUS ECO 25X. 
Strumień świetlny świetlówki liniowej 36W nie może być mniejszy niż 3350 lm, a świetlówki kompaktowej 18W nie może 
być mniejszy niż 1200 lm. Wyłączniki montować na wysokości 1.2m. Wyłącznik na zewnątrz na wysokości 1.4m.

5.6. Ochrona od porażeń .  

Obliczenia skuteczności ochrony od porażeń.

W budynku obowiązuje układ sieci  TN-S. 
Wszystkie urządzenia w obiekcie mają być dostosowane do tego układu.
Stosownie do tego dobrano środki ochrony od porażeń.
Należy wykonać uziemienie przewodu ochronnego w rozdzielni głównej budynku. 
Wszystkie urządzenia będą chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi.
Obliczeń skuteczności ochrony od porażeń dokonano na podstawie PN-HD60364-4-41 z 2007r.
Warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania:

       Zs x Ia < Uo              Uo= 230V

Gdzie Zs jest impedancją uziemienia.
Projektuje się wyłącznik różnicowoprądowy wg katalogu f-my Legrand typ P-302-40-30
Wymagana wartość uziemienia dla skutecznego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego : 
 Zu = 230V/30mA = 7666 Ω . 
Obliczona wartość uziemienia świadczy, że ochrona będzie skuteczna.  
Oprócz wyłączników różnicowych, jako uzupełnienie ochrony od porażeń sanitariatach i umywalniach należy stosować 
połączenia wyrównawcze miejscowe.
Objąć nimi należy wszystkie dostępne części przewodzące znajdujące się w pomieszczeniu.
Instalację wewnątrz budynku wykonać pięcioprzewodową: L1,L2,L3,PN,PE , lub trzyprzewodową dla układów 
jednofazowych L1, PN, PE.
Wszystkie bolce uziemiające gniazd, obudowy lamp i części metalowe dostępne obudów urządzeń elektrycznych połączyć z 
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przewodem PE.
Skuteczność działania wyłącznika różnicowoprądowego i ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić pomiarem.
Wszystkie tablice elektryczne mają być wykonane z materiałów izolowanych. Mają spełniać wymogi II klasy ochronności.
Po otwarciu drzwiczek dostęp do urządzeń jest w standardzie IP20.

5.7. Połączenia wyrównawcze.

 Instalacja połączeń wyrównawczych głównych.

Należy w jednym miejscu, w wymiennikowni, dokonać połączenia następujących części:

• przewodu ochronnego. PE
• główną szynę połączeń uziemiającą FeZn25x4  mocowaną na ścianie na wysokości 15 cm, aż do otoku instalacji 

odgromowej.
• rury i metalowe instalacje - woda, co
• metalowe elementy konstrukcyjne, przewody kominowe.
• instalacji odgromowej.
Na przewody połączeń wyrównawczych głównych stosować przewód DY16 

Pomiędzy PE i PN wpiąć ochronnik iskiernikowy.

Instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych.

Dotyczy pomieszczeń wyposażonych w basen taryskowy, lub umywalkę i bojler. Należy dokonać połączenia 
następujących części:

• przewodu ochronnego. PE
• rury i metalowe instalacje - woda, co
• metalowe elementy konstrukcyjne, metalowe przewody wentylacyjne.

Na przewody połączeń wyrównawczych miejscowych stosować przewód DY6
Pamiętać o strefach ochronnych.

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

       Kontrola w trakcie robót polega na: 
- stwierdzeniu zgodności z dokumentacją i przepisami
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczeń
- braku widocznych uszkodzeń
- wymaganej wartości oporności izolacji
- dokonaniu pomiaru skuteczności ochrony od porażeń.

     
  Do odbioru należy przedstawić:

- protokoły wszystkich pomiarów oporności izolacji,
-  badania skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej, 
- badania ciągłości przewodów, 
- zamontowania instalacji połączeń wyrównawczych, 
-  badania rozdzielnic elektrycznych po zamontowaniu.
- Protokoły  odbiorów  cząstkowych.  Na  roboty  ulegające  zakryciu  -  podtynkowe  sporządzić  protokół  robót 

zakrytych. 

Stosować się do wytycznych PN-IEC 60364-4-443 - Sprawdzanie odbiorcze.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
         Jednostką obmiaru jest: 
      Metr  -  dla pomiarów przewodów i rur 
      SZT.  - dla pomiarów ilości osprzętu elektrycznego, lamp i rozdzielnic.

8.  ODBIÓR ROBÓT.
         Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych
- protokoły pomiarów i badań
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń
- dokumentacje zamontowanych urządzeń

9.  ROZLICZENIA ROBÓT.
Według zasad ogólnych ustalonych dla całego zadania inwestycyjnego.
Podstawą roszczeń płatniczych jest podpisany protokół odbioru robót.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

• Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
• roboty przygotowawcze,
• opracowanie i uzgodnienie harmonogramów wyłączeń, przełączeń  i przyłączeń sieci wraz ze wszystkimi 

kosztami z tym związanymi ( bez opłaty przyłączeniowej) 
• oznakowanie robót,
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
• Zabezpieczenie istniejącej instalacji,
• podłączenie linii  do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
• wykonanie pomiarów i badań
• Oznakowanie i opisy tablic, wyłączników i zaopatrzenie w schematy ideowe.
• wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy
PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie

znamionowe nieprzekraczające 450/750V
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oświetleniowe - wymagania ogólne i badania
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego-uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona przeciwporażeniowa
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Dokumentem wiodącym są „Warunki Techniczne Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”  z  7 kwietnia 
2004  Dz.U. Nr 109 poz 1156


