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1. Dane ogólne
1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót przy instalacjach elektrycznych które zostaną wykonane
na budowie pn:
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM GM. LUBAWKA
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:
∼ układaniem kabli i przewodów elektrycznych
∼ montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
∼ wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
∼ kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania
podanych wyżej prac,
∼ wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża
(w szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
∼ ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z
dokumentacją techniczną,
∼ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,
∼ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,
∼ przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie
protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.4. Przedmiot robót instalacyjnych
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą
robót instalacyjno-montażowych. Zakres robót do wykonania
- roboty przygotowawcze:
∼ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
∼ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
∼ lokalizacja zaplecza budowy
∼ zabezpieczenie placu budowy
∼ oznaczenie dróg komunikacji wewnętrznej
- roboty instalacyjno-montażowe
∼ roboty budowlane: przekucia otworów, wykucie bruzd i uzupełnianie ich po
montażu instalacji
∼ montaż nowych instalacji (elektryczna, montaż rozdzielnicy)
∼ demontaż istniejących opraw montaż oraz nowych opraw oświetleniowych LED
∼ montaż osprzętu elektrycznego
∼ montaż rozdzielni elektrycznych
∼ wykonanie prób i odbiorów technicznych
∼ prace izolacyjne
∼ montaż urządzeń elektrycznych z podłączeniem
∼ sprawdzenie prawidłowości działania
∼ zabudowa wszystkich przewodów w obrębie pomieszczeń
∼ usunięcie ewentualnych usterek
∼ roboty wykończeniowe
∼ wykonanie robót końcowych i porządkowych
- roboty towarzyszące:
∼ bieżące utrzymanie czystości miejsca robót,
∼ zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed
dostępem osób trzecich,
∼ uprzątnięcie terenu budowy, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych
pracach, likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych,
likwidację tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilających wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek
energetycznych,
∼ naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót,
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2.Informacje szczegółowe
2.1. Wymogi jakościowe elementów instalacji
2.1.1. Osprzęt oświetleniowy
Oprawy typu LED o parametrach zgodnie ze specyfikacją projektową.
Wymagana skuteczność świetlna opraw powyżej 100lm/W, barwa światła
powyżej 4000K, zabezpieczenie przesłoną mleczną pcv, montaż n/t,
wsp. RA>80, szczelność IP40 oraz IP55 zależna od miejsca montażu.
2.1.2. Kable i przewody elektryczne
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały
izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1,3,4,5.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją
i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez,
klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a
także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od
przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V.
Przewody prowadzić głównie z tynku.
2.1.3. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki,
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe
- zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla
człowieka.

Rurowe

instalacje

wnętrzowe

powinny

być

odporne

na

°

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 C, a ze względu na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
średnich.
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z
elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do
innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane;
stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być
wykonane także z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach
takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub
przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych,
służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako
łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X.
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu
na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia
puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości:
puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60
mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
2

czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm . Puszki
elektroinstalacyjne
powinny

być

do

montażu

przystosowane

gniazd

do

i

łączników

instalacyjnych

mocowania osprzętu za pomocą

„pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi;
wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.1.4. Osprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Rozdzielnica, o min 72 polach, modułowa, TH35, z drzwiami pełnymi,
metalowymi, zamykana na klucz, (wymiana rozdzielnicy istniejącej
na nową, jedną dla wszystkich docelowych obwodów - uporządkowanie istniejących obwodów, zasilenie nowych obwodów)
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych
lub niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
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- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2. Roboty montażowe instalacji
2.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce
albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach,
ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu
kabli i przewodów
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.
Średnica znamionowa rury (mm)
Promień łuku (mm)

18 21 22 28 37 47
190 190 250 250 350 450

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek
(lub przez kielichowanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
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- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy
1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i
przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi i dodatkowe naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000.
- Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać
jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego
poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odporności ogniowej EI120.
2.2.2. Montaż opraw oświetleniowych

Elementy te montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do podłoża montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Przed zamocowaniem opraw
należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i należy
zamontować po całkowitym zainstalowaniu korpusów opraw. Należy zapewnić
równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie
odbiorów 1-fazowych.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób
ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.
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Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
montowanego na ścianach. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii
zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda
wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie
wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu
było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim
położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny
będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją
barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia
wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.
2.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta
składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać w pomieszczeniach łazienek i w
węźle cieplnym.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
2.2.5.

Zabezpieczenie przed korozją

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed
działaniem korozji. Należy dbać by elementy ocynkowane, nie uległy zarysowaniu
dla których warstwa ocynkowania jest powłoką antykorozyjną.
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2.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.3.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.7.
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania

− potwierdzenie posiadania certyfikatu CNBOP wyrobu
− sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
− sprawdzenie szczelności instalacji,
− sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem i zgodności połączeń
z ustalonymi schematami w dokumentacji,
− sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
− sprawdzenie kwalifikacji monterów.
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji
dotyczącej zastosowanych materiałów
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badań
− pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np.
metodą techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja
musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu
powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.
− stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i
odbiorników energii elektrycznej,
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
− pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ.
Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie
powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
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Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych
badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-661:2000.
Powyższy opis dotyczy ogólnych zasad realizacji. Zawsze należy
przygotowywać i stosować konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem,
opisem na opakowaniu i kartach technicznych.

Nie wymienienie z tytułu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów
określonych prawem polskim. Wszelkie roboty nie ujęte w niniejszej
specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i
przepisy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST są dokumentami
wzajemnie uzupełniającymi się i należy rozpatrywać je łącznie.

2.4. Przepisy związane
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC
41:2000

60364-4-

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC
43:1999

60364-4-

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC
2000
PN-IEC
52:2002
PN-IEC
523:2001

60364-5-51:

60364-560364-5-

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie
izolacyjne i łączenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia
ogólne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność
prądowa długotrwała przewodów.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC
559:2003

60364-5-

PN-IEC
56:1999

60364-5-

PN-IEC
61:2000
PN-IEC
701:1999

60364-6-

PN-IEC
702:1999

60364-7-

60364-7-

PN-IEC 60364-7702:1999/ Ap1:2002
PN-IEC
704:1999

60364-7-

PN-IEC
705:1999

60364-7-

PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż
wyposażenia
elektrycznego.
Instalacje
bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny pływackie i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny pływackie i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego.
Zasady
podstawowe
i
bezpieczeństwa
przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów
barwami albo cyframi.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja
izolacji
urządzeń
elektrycznych
i
teletechnicznych w układach niskiego napięcia. Część 1:
Zasady, wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do
użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania
ogólne.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i
przewody pośredniczące.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część
1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).
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PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)
PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część
1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
Sprzęt
elektroinstalacyjny.
Wyłączniki
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).
Część 1: Postanowienia ogólne.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia
ogólne.
Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.
Urządzenia
i
układy
elektryczne
w
obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne
przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o
2
przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana
Az1).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
Kod do oznaczania barw.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II
− Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z późniejszymi zmianami)
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z późniejszymi zmianami)
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
− Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

