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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót elektroinstalacyjnych

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót elektroinstalacyjnych w czasie realizacji budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Ligocie Prószkowskiej .

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zleceniu
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie
z projektem budowlanym .

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami .

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , poleceniami inwestora i inspektora
nadzoru inwestorskiego .

2.MATERIAŁY
Do wykonania robót objętych zakresem dokumentacji projektowej muszą być uŜyte
wyłącznie materiały posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytucje potwierdzajace ich zgodność z Polskimi Normami i dopuszczające do
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie kraju .Materiałami stosowanymi przy
wykonywaniu robót ujętych w niniejszej specyfikacji tecnicznej są wymienione poniŜej :

2.1.Zasilanie i rozdział energii
Kabel energetyczny YKY 4 x 25 mm 2 0,6/1kV
Rozdzielnice natynkowe 3 x 18-55 (N+PE) oraz 1x12-55 (N+PE) lub równowaŜne
Rozłącznik KUE-380 w obudowie
Rozłącznik 3-faz ŁUK-16 ,16A/400V  w obudowie
Wyłączniki przeciwporaŜeniowe serii P-300
Wyłączniki instalacyjne nadprądowe seii S-300
Ogranicznik przepięć DEHNguard MN TN 275 lub równowaŜny

2.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
Przewody izolowane kabelkowe typu YDY na napięcie izolacji 750 V
Oprawy oświetleniowe OPFa-236 i OPFa-236 Aw z modułem awaryjnym;ONR-418 i
ONR-418 Aw ,lub równowaŜne  reflektorki halogenowe ,oraz oprawy Ŝarowe w sanitariacie
Osprzęt instalacyjny podtynkowy oraz hermetyczny w pomieszczeniach wilgotnych
Do oświetlenia zewnętrznego oprawa sodowa OUSa-50 na wysięgniku rurowym.



2.3. Instalacja sygnalizacji wejściowej
Przewód izolowany kabelkowy YDY 2x1,5  mm2na napięcie izolacji 750 V
Przycisk dzwonkowy p/t
Dzwonek bezzakłóceniowy 230V

2.4. Instalacja siłowa
Przewody izolowane kabelkowe typu YDY na napięcie izolacji 750 V .
Gniazda wtykowe 3P+N+Z 16A/400V

2.5. Instalacja zasilania  wentylatorów
Przewody izolowane kabelkowe typu YDY na napięcie izolacji 750 V .
Wentylator osiowy kanałowy trójfazowy 4200 m3/h ,U = 3 x 400V
Wyłacznik silnikowy M-250-1,6 w obudowie Gj

2.6. Instalacja zasilania napędu bram garaŜowych
Przewód izolowany kabelkowy typu YDY na napięcie izolacji 750 V .
Puszka instalacyjna p/t z pokrywą
Płytka odgałęźna 5 x 4,0 mm2

2.7.Instalacja sygnalizacji alarmowej
Przewody izolowane kabelkowe typu YDY na napięcie izolacji 750 V
Rozdzielnica natynkowa RN-1 12-55 (N+PE) lub równowaŜna
Stycznik suchy M-316-230 zr
Rozłącznik FR-302-16  lub równowaŜny
Wyłączniki instalacyjne nadprądowe seii S-300 lub równowaŜne
Przycisk alarmowy p.poŜ w obudowie

2.8. Zabezpieczenie przed wypływem gazu
Przewody izolowane kabelkowe typu YDY na napięcie izolacji 750 V
Sygnalizator optyczno akustyczny

2.9. Instalacja połączeń wyrównawczych
Przewód LYŜo 6,0 mm2
Szyna ekwipotencjalna 6-zaciskowa

2.10. Ochrona przeciwporaŜeniowa
Wyłączniki przeciwporaŜeniowe ID  = 30 mA  i przewody ochronne PE .

2.11.Instalacja odgromowa
Drut stalowy ocynkowany DFeZn f 8 mm
Taśma stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
Złącza kontrolne drut-taśma

2.11. Ochrona przepięciowa
Ogranicznik przepięć DEHNguard MN tn 275 lub równowaŜny

3.SPRZĘT
Do wykonania robót elektroinstalacyjnych wykorzystane zostaną elektronarzędzia podręczne
oraz rusztowania ramowe warszawskie .



4.TRANSPORT
Do transportu materiałow potrzebnych do wykonania robót elektroinstalacyjnych zostaną
wykorzystane środki transportu wykonawcy robót .

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wkonawca robót odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót,
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową ,wymaganiami specyfikacji technicznej
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego ,oraz za przestrzeganie przepisów BHP .
Przy wykonywaniu robót elektroinstalacyjnych naleŜy prestrzegać zasad określonych w ,,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ” Tom V
,,Instalacje elektryczne”.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie przez
osoby do tego upowaŜnione .Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane
w terminie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod rygorem
wstrzymania robót .Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca .

5.2.Kolejność wykonania robót
Roboty elektroinstalacyjne naleŜy wykonać w następującej kolejności :
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej
- montaŜ  rozdzielnic natynkowych RN-3 x 18-55 (N+PE) oraz RN-1 12-55 (N+PE) lub
równowaznych
- montaŜ rozłącznika KUE-380 w obudowie
- montaŜ rozłącznika 3-faz ŁUK-16 ,16A/400V  w obudowie
- montaŜ aparatury zabezpieczajacej w tablicach  bezpiecznikowych
- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji sygnalizacji wejściowej
- wykonanie instalacji siłowej
- wykonanie instalacji zasilania wentylatorów
- wykonanie instalacji zasilania napędu bram garaŜowych
- wykonanie sygnalizacji alarmowej
- wykonanie instalacji zabezpieczenia przed wypływem gazu  propan-butan
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
- wykonanie instalacji odgromowej

5.3 Zasady wykonywania poszczególnych robót

5.3.1.Zasilanie i rozdział energii
Wewnętrzną linię zasilająca od złącza kablowego do tablicy bezpiecznikowej wykonać
kablem  YKY 5 x 25,0 mm2 ułoŜonym w posaddzce w rurze ochronnej DVK 100 . Tablicę
wyposaŜyć w aparaturę zgodnie ze schematem ideowym tablicy, lokalizację tablicy  pokazano
na rys.1/E Jako tablice bezpiecznikowe zamontować rozdzielnice natynkowe RN-3 x 18-55
(N+PE) oraz RN-1 12-55 (N+PE) lub równowaŜne które  naleŜy wyposaŜyć w  aparaturę
zgodnie ze schematami ideowymi .

5.3.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230V
Instalację oświetleniową i do gniazd wtykowych  wykonać przewodem YDY na napięcie
izolacji 750 V o przekrojach i ilościach Ŝył zgodnie ze schematem ideowym tablicy
bezpiecznikowej i planem instalacji ,ułoŜonym pod tynkiem z osprzętem podtynkowym w



części administracyjnej a w sanitariacie i części garaŜowej szczelnym częściowo
wpuszczonym w tynk .Łączniki instalować na wysokości 1,4 m nad podłogą , gniazda
wtykowe 16A/Z w części administracyjnej instalować na wysokości 0,4 m nad podłogą , a w
części garaŜowej na wysokości 1,4 m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe we wszystkich
pomieszczeniach mocować do sufitu . Do oświetlenia zewnętrznego oprawy sodowe OUSa-
50 na wysięgniku rurowym.Załączanie oświetlenia zewnętrznego automatem zmierzchowym
oprawy  mocować na wysięgnikach rurowych .Wypusty do opraw oświetleniowych wykonać
przewodem 3-Ŝyłowym

5.3.3. Instalacja sygnalizacji wejściowej
Dzwonek na napięcie 230V zasilić z obwodu oświetleniowego budynku. Instalację wykonać
pod tynkiem przewodem YDY 2x1,0 mm2  na napięcie izolacji 750V .Przycisk instalować
obok ościeŜnicy drzwi wejściowych do budynku na wysokości 1,4m nad posadzką .Dzwonek
instalować w korytarzu na wysokości 2,30 m nad posadzką .

5.3.4. Instalacja siłowa
Dla zasilania przenośnych odbiorników w garaŜu  naleŜy wyprowadzić z tablicy głównej
obwody siłowe przewodem kabelkowym YDY na napięcie izolacji 750V ułoŜonym pod
tynkiem i  zakończyć gniazdem wtykowym 3P+N+Z/32 A,400V  w obudowie izolacyjnej
szczelnej .

5.3.5. Instalacja zasilania wentylatorów
Instalację zasilającą wentylatory osiowe kanałowe trójfazowe 4200 m3/h ,U = 3 x 400V
wykonać przewodem YDY 5 x 1,5  mm2 na napiecie izolacji 750 V  przewody układać pod
tynkiem . Załączanie wentylatorów indywidualnie wyłącznikiem silnikowym M-250-1,6
zamontowanym pod wentylatorem .

5.3.6.Instalacja zasilająca napęd bram garaŜowych
Dla zasilania napędu bram garaŜowych naleŜy wyprowadzić z tablicy głównej obwody siłowe
przewodem kabelkowym YDY na napięcie izolacji 750V ułoŜonym pod tynkiem i  zakończyć
puszką odgałęźną podtynkową szczelną z zaciskami 5 x 2.5  mm2 .

5.3.7.Instalacja sygnalizacji alarmowej
Do akustycznej sygnalizacji alarmowej będzie zastosowana tuba alarmowa.Instalację
wykonać przewodem YDY 3 x 2,5  mm2  na napięcie izolacji  750 V ułoŜonym pod tynkiem .
Naciśnięcie przycisku umieszczonego we wnęce na frontowej ścianie garaŜu  załączy stycznik
który poda napięcie na tubę, zwolnienie nacisku na przycisk wyłączy tubę. Stycznik oraz
zabezpieczenie tuby zamontować w zestawie załączającym wykonanym na bazie rozdzielnicy
RN-1x12-55(N+PE)
lub równowaŜnej.

5.3.8..Zabezpieczenie przed wypływem gazu.
System Sygnalizacyjno Odcinający zabezpiecza przed gwałtownym wypływen gazu i
ewentualnym wybuchem ,przez automatyczne zamknięcie zaworu gazowego AH-2c w szafce
przyłączowej. Czujnik  gazu typu (głowica) będzie zamontowany 3 cm nad  posadzką
kotłowni .Zadziałanie systemu spowoduje załączenie sygnalizacji optyczno-akustycznej stanu
awaryjnego w kotłowni a następnie zamknięcie zaworu głównego gazu .



5.3.9.Instalacja połączeń wyrównawczych
W sanitariacie zamontować miejscową szynę wyrównawczą ( M.sz.w. ) połączoną
przewodem LYŜo 6 mm2 z zaciskiem ochronnym PE w tablicy bezpiecznikowej , do której
naleŜy przyłączyć wszystkie części metalowe instalacji nie będące przewodami elektrycznymi
przewodami elektrycznymi ( np.woda , c.o itp ) , połączenia  te wykonać zgodnie z Polską
Normą PN-IEC 60364  ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ”.

5.3.10.Ochrona przeciwporaŜeniowa
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporaŜeniowej  w budynku  zastosowano szybkie
wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S . Mianowicie przewód ochronno-neutralny PEN
w części układu zasilania od stacji transformatorowej do tablicy bezpiecznikowej i osobne
przewody neutralny N i ochronny PE w instalacji odbiorczej budynku .W tablicy
bezpiecznikowej  naleŜy dokonać rozdziału funkcji przewodu PEN na przewód neutralny N i
ochronny PE .Zacisk PEN w tablicy połączyć z uziemieniem prętowym wykonanym obok
budynku którego oporność nie moŜe większa od 30 W poprzez złącze kontrolne. W projekcie
instalacji elektrycznych budynku zastosowano wyłączniki przeciwporaŜeniowe
róŜnicowoprądowe na znamionowy prąd DIn = 30 mA . Do przewodu ochronnego PE Ŝółto-
zielonego naleŜy przyłączyć styki ochronne gniazd wtykowych , obudowy silników oraz
wszystkie metalowe części  instalacji nie będące przewodami elektrycznymi, które mogą
znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów.W oprawach
oświetleniowych Ŝarowych  przewód neutralny przyłączyć do gwintu oprawy. Ochronę przed
dotykiem pośrednim stanowią przewody ochronne PE, wyłączniki przeciwporaŜeniowe oraz
instalacja połączeń wyrównawczych.
Instalację ochrony od poraŜeń wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w arkuszach
Polskiej Normy  PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ” .

5.3.11.Instalacja odgromowa
Instalację odgromową w części nadziemnej ( na dachu ) wykonać drutem stalowym ocynko-
wanym f 8 mm .Na czapach kominowych  wykonać zwody pionowe z pręta stalowego
ocynkowanego f 18 mm i połączyć je ze zwodami poziomymi. W częsci podziemnej wykonać
uziom otokowy z taśmy stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm ułoŜonej w ziemi na głębokości 0,6
m w odległości 1,5m  od fundamentów budynku .Przy wejściu do budynku i wjeździe do
garaŜu uziom układać w rurze PCV 75 mm. Połączenia od złączy kontrolnych do uziomu
wykonać taśmą stalową ocynkowaną 25x4 mm .Wszystkie połączenia instalacji w ziemi
wykonać jako spawane a miejsca spawu zabezpieczyć przed korozją .Złącza kontrolne
instalować na wysokości 1,8m nad  poziomem terenu . Całość prac wykonać zgodnie z Polską
Normą PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”  oraz PN-/E-05003
,,Ochrona dgromowa obiektów budowlanych".

5.3.12.Ochrona przepięciowa
Dla ochrony przed przepięciami występującymi w instalacjach elektrycznych naleŜy w tablicy
bezpiecznikowej zainstalować ograniczniki przepięć DEHNguard MN TN 275 lub
równowaŜny jako drugi stopień ochrony  .

5.3.10.Próby i badania pomontaŜowe
Po zakończeniu robót elektroinstalacyjnych naleŜy wykonać badania i pomiary pomontaŜowe.
Pomiary te muszą być wykonane przez osobę posiadająca uprawnienia do wykonywania
pomiarów ochronnych .Z przeprowadzonych badań i pomiarów naleŜy sporządzić protokóły
podpisane przez osobę wykonującą pomiary .Rodzaj i zakres pomiarów naleŜy ustalić na



podstawie Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze”.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania robót muszą posiadać certyfikaty i aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytucje potwierdzajace ich zgodność z polskimi
normami i dopuszczające do powszechnego stosowania w budownictwie na terenie kraju .

6.2.Kontrola jakości robót
Po zakończeniu wszystkich robót przed ich odbiorem końcowym wykonawca jest
zobowiązany do przeprowadzenia prób montaŜowych tj. technicznego sprawdzenia jakości
wykonanych robót wraz z dokonaniem odpowiednich badań i pomiarów inpróbnym
uruchomieniem instalacji przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego .
Ponadto naleŜy  sprawdzic zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową .

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru robót są :
- 1 kpl dla tablic bezpiecznikowych
- 1 wypust dla instalacji oświetleniowej
- 1 m dla linii zasilających (wlz)
- 1 m przewodów instalacyjnych
- 1 szt dla opraw oświetleniowych i osprzętu

8.ODBIÓR ROBÓT
Przy dokonywaniu odbioru robót naleŜy:
1) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową ; dokumentacją projektową i ewentu-
    alnymi wpisami osób uprawnionych w dzienniku budowy oraz z warunkami technicznymi
    wykonania ,normami i przepisami ,
2) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami
    pomiarów i badań  pomontaŜowych
3) sporządzić protokół z odbioru robót elektroinstalacyjnych  i podpisać
    przez członków komisji odbiorowej powołanej przez inwestora .

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według warunków zawartej umowy

10.PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE
- Prawo budowlane
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ”
  Tom V - Instalacje elektryczne.
- Polska Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.


