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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych jest przebudowa i
rozbudowa budynku szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na przedszkole 6-cio oddziałowe, żłobek i gminny
ośrodek kultury z infrastrukturą towarzyszącą w Laskowicach, gm. Jeżewo, przy ul.Mickiewicza 3A.

Podstawa opracowania
•
•
•
•

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest:
Zlecenie inwestora,
Projekty techniczne architektury i wnętrz,
Projekt oświetlenia sklepu,
Obowiązujące Normy i Przepisy,

1.2. Opis obiektu
Projektowany obiekt szkoły, po przebudowie, będzie pełni funkcję przedszkola 6-cio oddziałowego, żłobka i gminnego
ośrodka kultury (GOK) z zapleczem kuchennym i socjalno-biurowym.

Moc obiektu:
Moc zainstalowana
wsp. jednoczesności

Pi = 180,0 kW
kj = 0,6

Moc obliczeniowa

Po = 108,0 kW

Prąd obliczeniowy

Io = 165,5A

-MOC PRZYŁACZENIOWA

1.3. Zakres projektu
Projekt obejmuje następujące urządzenia:
• rozdzielnice elektryczne główne,
• instalację oświetleniową (ośw. podstawowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne)
• Instalacje gniazd wtykowych;
• instalacja siłowa;
• instalację przeciwprzepięciową,
• instalację sieci połączeń uziemiających i wyrównawczych,
• instalację odgromową,
• zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
• instalacja RTV;
• instalacja monitoringu wizyjnego CCTV;
• instalacja kontroli dostępu (domofon);
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2.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Projektowany budynek, zasilany jest w energię elektryczną z lokalnej sieci energetycznej nn-0,4kV, z
istniejącego słupa linii napowietrznej.
• STAN ISTNIEJĄCY
Istniejący budynek zasilany jest kablem nn-0,4kV; pomiar realizowany jest w tablicy licznikowej
zlokalizowanej w budynku.
• STAN PROJEKTOWANY
W związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, istniejącą linię zasilającą należy zdemontować i
wykonać nowe zasilanie.
 Zakres inwestycji realizowany przez ENERGA OPERATOR S.A;
Należy wykonać zasilanie linią kablową do projektowanego złącza kablowo pomiarowego usytuowanego na
granicy działki.
 Zakres inwestycji realizowany przez Podmiot Przyłączany;
Przy budynku należy zamontować abonenckie złącze kablowe wyposażone w przeciwpożarowy
wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Z projektowanego złącza należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielnicy głównej
budynku.

2.2. Rozdzielnica główna RG.B
W pomieszczeniu przedsionka w piwnicy należy zamontować projektowaną rozdzielnice główną budynku
RG.B. Zastosowano rozdzielnice natynkową, w której należy zamontować osprzęt elektryczny niskiego
napięcia. Z rozdzielnicy głównej wyprowadzić obwody zasilające dla podrozdzielnic elektrycznych
obsługujących poszczególne strefy budynku (przedszkole i złobek z gminnym ośrodkiem kultury)
Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy należy w sposób trwały i czytelny oznaczyć. Na drzwiczkach
rozdzielnic (od strony wewnętrznej) należy umieścić schemat strukturalny rozdzielnicy.
Tablica rozdzielcza ma być wykonana w warunkach warsztatowych, z załączonym świadectwem kontroli
technicznej i gwarancją. Odejścia z rozdzielnic wyprowadzić poprzez listwę zaciskową.

2.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Dla całego budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP. Przeciwpożarowy wyłącznik
prądu będzie wyłączał wszystkie odpływy podłączone do rozdzielnicy przyłączeniowej budynku, oprócz
odbiorów biorących udział w ochronie pożarowej budynku.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu został zlokalizowane przy wejściach głównych do budynku.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy odpowiednio oznakować.

2.4. Instalacje odbiorcze
Z poszczególnych podrozdzielnic do odbiorników wymagających zasilania, wyprowadzić obwody zasilające.
Zasilanie należy doprowadzić do:
• Oświetlenie;
• gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
• gniazd wtyczkowych urządzeń technologii;
Instalacje wykonać przewodami miedzianymi YDYżo 3x1,5; YDYżo 3x2,5 - 750V.
 Oświetlenie podstawowe
W projektowanych pomieszczeniach przyjęto oprawy oświetleniowe montowane do stropu
podwieszanego lub do stropu właściwego, zapewniające w poszczególnych pomieszczeniach średnie
natężenie oświetlenia zgodnie z wymogami normy. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano
oprawy w wykonaniu szczelnym (min IP44).
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez łączniki lokalne, montowane przy drzwiach. Oprawy
oświetleniowe zainstalować w miejscach pokazanych na rysunku nr E/R1.
 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego oświetlenia naturalnego należy stosować awaryjne
oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego.
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Oświetlenie to powinno zapewniać dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do
bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. W przypadku
zaniku napięcia wydzielone oprawy wyposażone w moduł awaryjny przełączą się na zasilanie z własnych
wewnętrznych źródeł zasilania, zapewniając pracę oprawy przez 2 godziny i natężenie światła co najmniej
1 lx na poziomie podłogi w osi drogi i 5 lx w miejscach ustawienia sprzętu i urządzeń p.poż.
Nad drzwiami wyjściowymi i w pobliżu każdej zmiany kierunku drogi ewakuacji zaprojektowano
ewakuacyjne znaki podświetlane, zasilane z wewnętrznych źródeł zasilania zapewniające pracę oprawy
przez 1 godzinę w trybie awaryjnym.
Projektuje się zastosowanie wydzielonych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, samoczynnie
załączających się w przypadku braku zasilania podstawowego (praca na ciemno). Zastosowano oprawy
autonomiczne, z własnym podtrzymaniem zasilania.
Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 (Dz.U.Nr.85z 2010
poz.553)
 Oświetlenie terenu
Projektowany teren będzie oświetlony przy zastosowaniu słupów oświetleniowych do ustawienia na
fundamencie.
Oprawy oświetlenia zewnętrznego załączane będą samoczynnie za pośrednictwem wyłącznika
zmierzchowego.
 Gniazda wtykowe
W projektowanych pomieszczeniach projektuje się instalację zasilającą gniazda ogólnego przeznaczenia
(gniazda porządkowe) oraz gniazda zasilające urządzenia technologiczne. Gniazda wtyczkowe zainstalować
w miejscach i na wysokościach pokazanych na rysunku E/R2.
 Zasilanie urządzeń wentylacji
Wszystkie urządzenia wentylacji i klimatyzacji dostarczone zostaną z automatyką sterującą. Dodatkowe
elementy sterujące należy wykonać wg. wytycznych projektu wentylacji.

2.5. Instalacja fotowoltaiki
Na dachu budynku projektuje się system paneli fotowoltaicznych, ukierunkowanej na wykorzystanie
energii elektrycznej na własne potrzeby budynku.
Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 40,0kW.
Moduły fotowoltaiczne (PV) zostaną zamocowane na dachu budynku z wykorzystaniem mocowań i
konstrukcji systemowych. Projekt nie ingeruje w istniejący układ zasilania i opomiarowania obiektu.

2.6. Instalacja ochronny przepięciowej
Ochroną objęto instalację elektryczną zasilaną z projektowanej rozdzielnicy budynku RG.B. Pierwszy
stopień ochrony realizowany jest przez ochronniki przepięciowe zainstalowane w rozdzielnicy głównej
budynku . Jako drugi stopień ochrony przewidziano ochronniki przepięciowe montowane w
podrozdzielnicach strefowych.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepięciami doziemnymi ochronnik należy podłączyć do
uziemienia o rezystancji nie większej niż 10 Ohm.

2.7. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim będzie zapewniona przez
zastosowanie urządzeń, osprzętu i przewodów w obudowach oraz izolacji spełniających wymagania
napięciowe obwodów pierwotnych.
Jako system ochrony od porażeń przy dotyku pośrednim w obiekcie zastosowane jest samoczynne
wyłączenie zasilania oraz inne środki ochrony w razie potrzeby wynikającej z zaostrzonych warunków
środowiskowych. Instalacja wykonana jest w układzie TN-S z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Do
przewodu ochronnego PE przyłączyć wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne
obwodów odbiorczych.
Przewody: neutralny „N” i ochronne „PE” poza punktem PEN nie mogą się ze sobą łączyć. Przewód
ochronny „PE” powinien być trwale oznaczony barwami żółtą i zieloną. Przewód ten nie może być w
żadnej części instalacji przerywany łącznikiem ani bezpiecznikiem.
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z
aktualnymi normami i przepisami.
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2.8. Główne połączenia wyrównawcze
W rozdzielnicy głównej budynku RG.B należy zamontować główną szynę połączeń wyrównawczych
(GSPW) i podłączyć do niej wszystkie metalowe masy, które mogą przypadkowo znaleźć się pod
napięciem. Główną szynę połączeń wyrównawczych należy połączyć przewodem LYg10 z lokalną szyną
wyrównawczą lub z lokalnym uziomem;

2.9. Instalacja odgromowa
Uwzględniając wymagania normy projektuje się wykonanie instalacji odgromowej.
Zwody poziome na dachu wykonane będą drutem stalowym ocynkowany typu FDφ 8/Zn. Jako przewody
odprowadzające zastosowano drut stalowy ocynkowany FDφ 8/Zn zamontowane pod elewacją i
połączone z uziomem otokowym.
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3. OŚWIETLENIE TERENU
Projektowane oświetlenie zewnętrzne należy z zasilić z rozdzielnicy głównej budynku RG.B
Projektowany teren będzie oświetlony przy zastosowaniu słupów oświetleniowych do ustawienia na
fundamencie. Wszystkie oprawy oświetleniowe należy montować w miejscach pokazanych na planie
sytuacyjnym (rys E/Z1),
Oprawy oświetlenia zewnętrznego załączane będą samoczynnie za pośrednictwem wyłącznika
zmierzchowego.
 WYMAGANIA DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
• tabliczka przyłączeniowa z gniazdem bezpiecznikowym pojedynczym umieszczona w dolnej części
słupa;
• pokrywa wnęki (100x300mm) na tabliczkę licowana z powierzchnią słupa przykręcana śrubami
„nietypowymi imbus”; śruby nie mogą wystawać poza tabliczkę – wpuszczane;
• śruby mocujące słup do fundamentu powinny być osłonięte kapturkami;
• słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika;
• każdy słup wyposażyć w zacisk uziemiający, przewód do uziemienia min 10mm2;
• uziemić wszystkie słupy;
• fundamenty słupów w całości pomalować abizolem, a podstawy oraz trzony słupów do wysokości
min. 30cm nad poziom terenu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną polimerową lub inną masa
odporną na odchody zwierząt;
 OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Ochronie antykorozyjnej podlegają wszystkie konstrukcje zarówno nadziemne jak i podziemne.
Wszystkie części metalowe muszą być zabezpieczone przed korozją, poprzez malowanie lub
cynkowanie. Natomiast fundamenty przeznaczone do zakopania w gruncie, należy pokryć na gorąco
nieprzepuszczalną warstwą bitumu lub lepiku ewentualnie lakierem bitumicznym. Pokrycia
antykorozyjne (malowanie) powinno być wykonane przy temperaturze powietrza w granicach od + 5 ºC
÷ + 30 ºC a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %. Konstrukcje powinny być
dobrze oczyszczone i suche.
 Układanie kabli
Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje użytkujące urządzenia
inżynierskie w rejonie budowy.
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić Inwestorra, w celu:
a) wyznaczenia nadzoru;
b) określenia warunków odbioru robót;
Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczególności:
c) trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę;
d) kable nn-0,4kV układać w ziemi na głębokości 70cm;
e) zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;
f) kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli grunt jest piaszczysty, w
pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm przesianego piasku; kable należy
zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu,
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (niebieską - kable nn-0,4kV);
g) przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Inwestora oraz inwentaryzacji
geodezyjnej, którą należy powierzyć uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna
podlega uzgodnieniu w ZUDP;
h) wykop kablowy należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, stopień zagęszczenia
uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni.
i) Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie na szerokości wykopu
plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
j) Po zakończeniu budowy linii kablowych wykonać pomiary izolacji kabli, pomiary oporności
uziemień złącz kablowych i słupów oraz pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania.
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k) Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić protokoły, pomiary musi wykonać
uprawniony elektryk. Miarodajnym do określenia oporności uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim współczynnikiem, zależnym od warunków atmosferycznych.
l) Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi „Standardami technicznymi urządzeń energetycznych WN, SN i nn w Koncernie
Energetycznym ENERGA SA”.
m) Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami
technicznymi.
n) PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ
OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKÓW i ZAŁĄCZNIKÓW DO
DOKUMENTACJI, a w razie niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora.
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4. INSTALACJE TELETECHNICZNE
4.1. Instalacja strukturalna
W projektowanym lokalu (w pom. zaplecza na I piętrze) projektuje się szafę teletechniczną TT, służącą do
dystrybucji sygnału w budynku.Należy zastosować szafę krosową 6U RACK 19’-wiszącą, wyposażoną w
boki pełne, drzwi przednie szklane jednoskrzydłowe, prosty zamek. Wyposażenie szafy: panel pól
krosowych (24 portowy)
Od tablicy teletechnicznej do poszczególnych pokojów należy ułożyć kable sygnałowe (przewody układać
w rurce RVS)
W lokalu zaprojektowano:
• Instalacja teleinformatyczna –gniazdo w ramce z gniazdem 230V; przewód typu UTP 4x2x0,5
ek ;

4.2. Instalacja domofonu
Dla projektowanego lokalu zaprojektowano instalację domofonową. Należy zastosować system cyfrowy, 2przewodowy, obejmujący:
• Panel natynkowy audio (2 szt.) do pracy w systemie 2-przewodowym, Montaż natynkowy. Wyposażony
w klawiaturę numeryczną z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia otwarcia zamka kodem,
wywołania portierni oraz klawisze A, B, C do wywoływania adresow alfanumerycznych. Panel
umożliwia wywołanie lokalu po wpisaniu przypisanego mu numeru oraz otwarcie zamka za pomocą
indywidualnego kodu. Posiada zestyki (C-NO-NC) do podłączenia aktora lub zamka (do zasilenia
zamka należy użyć transformatora 336842) oraz zaciski PL do przyłączenia lokalnego przycisku
otwarcia zamka. Stopień ochrony IP44. Wytrzymałość IK08.wy
• domofon słuchawkowyy z 3 klawiszami do obsługi funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja
panelu, oświetlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi (od 1 do 4) przeznaczonymi do obsługi
dodatkowych funkcji (definiowanych poprzez konfigurację), na przykład: interkom, aktywacja
dodatkowego panelu, sterowanie dodatkowym zamkiem itp. Regulacja głośności dźwięku wywołania.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu

4.3. System monitoringu wizyjnego CCTV
W projektowanym lokalu zaprojektowano instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. System CCTV
będzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer będzie nagrywany przez rejestrator wideo. System CCTV
będzie wykorzystywał dedykowane okablowanie strukturalne FTP cat 5a.
System będzie składał się z :
• Kamer wewnętrznych kopułkowych
- rozdzielczość: 1.3Mpix/1280x960, 30kl/s
- obiektyw szerokokątny: f=2,8mm/F2.0 do 90st kąta widzenia
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- napięcie zasilania: PoE
• Rejestratora z wbudowanym switchem POE zasilającym wszystkie kamery:
- Rejestrator do kamer CCTV IP doskonały na małe instalacje, takie jak dom, sklep, biuro
- Wejścia kamerowe 20 x RJ45/PoE
- Nagrywanie maks. 20 kanały 1080P
- Pojemność dysku maks. 1x HDD 4TB
- Wyjścia wideo 1x HDMI & 1x VGA
- Interfejs sieciowy 1xGbE
- Złącza: audio 1/1, 2xUSB
- Obsługa urządzenia: MyszUSB, pendrive USB
- CMS darmowy: IVMS-4200 (Windows / MacOS)
- Podglad WWW: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iOS, Windows Phone8)
• Twardy Dysk HDD 1 TB 7200 64MB WD
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5. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
5.1. Opis rozwiązań projektowych
Dla projektowanego budynku przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej. Na dachu nowej (dobudowywanej)
części, projektuje się montaż modułów fotowoltaicznych.
System instalacji fotowoltaicznej będzie się składał ze 104 modułów o mocy 340Wp, co daje moc łączną 35 Kwp.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.
Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energię prądu
przemiennego trójfazowego o napięciu 0,4 [kV].
Wyprodukowana energia elektryczna prądu stałego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energię prądu
przemiennego trójfazowego o napięciu 0,4 [kV].
• Opis projektowanej instalacji
Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z
generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o
napięciu 400V przez inwertery trójfazowe. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby. Układ
wyposażony zostanie w automatykę sterującą pracą falowników tak aby ewentualne nadwyżki nie zostały
odprowadzone do sieci energetycznej. Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu. Ustawienie takie
umożliwi dedykowana konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa, zamontowana pod kątem 35 stopni
• Opis połączeń
Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla
instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm2 . Kable pomiędzy łączeniami
modułów PV a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie połączony z rozdzielnicą Inwerterów (RI) za
pomocą kabli YKY 0,6/1kV. Strona zmiennoprądowa (AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo
prądowym. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy RG.B zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY
5x35mm2 . Za rozdzielnicą RG.B planuje się zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem mierzącym
energię wyprodukowaną przez źródło fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przyłączenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG znajdującej się w budynku w
kondygnacji piwnicznej . Zabezpieczeniem kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić będzie wyłącznik.
Zabezpieczenie to powinno być zdublowane w rozdzielnicy głównej. Kabel sygnałowy UTP łączący analizator
sieci (wpięty na zasilaniu rozdzielnicy głównej), z rozdzielnicą sterowniczą RS prowadzić równolegle do
przewodów AC. Połączenia sygnałowe pomiędzy inwerterem a RS zrealizować kablami UTP.
• Układ pomiarowy
Zaprojektowano bezpośredni układ pomiarowy oparty na czterokwadrantowym liczniku energii elektrycznej.
Liczniki tego typu pozwalają na rejestrację mocy czynnej oraz biernej w obu kierunkach i we wszystkich
kwadrantach. Dokładność pomiaru energii czynnej, wg IEC 62053-21, powinna być klasy 1, zaś energii biernej,
wg IEC 62053-23 dokładność pomiaru wynosi 1%. Licznik ten powinien posiadać zdolność rejestrowania i
przechowywania w pamięci przebiegów obciążenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym okresie
uśredniania oraz zaprogramowania na automatyczne zamykanie okresu obrachunkowego. Zaprojektowano zegar
synchronizujący np. MK-6, umożliwiający synchronizację czasu w przemysłowych urządzeniach pomiarowych,
komputerach i innych urządzeniach elektronicznych wymagających precyzyjnego czasu. Zegar powinien mieć
możliwość Współpracy z atomowym wzorcem czasu przekazywanym przez system DCF77.Zabezpieczeniem
układu pomiarowego po stronie instalacji PV jak i po stronie sieci będą rozłączniki nadprądowe typu S, które
stanowić będą zabezpieczenie przed i za licznikowe. Licznik powinien mieć możliwość zabudowania modułu
komunikacyjnego GSM/GPRS, który pozwoli na komunikację z zakładem energetycznym.
• 1.4.5. Moduły fotowoltaiczne
Baterie słoneczne są to ogniwa półprzewodnikowe, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do zamiany
promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Ogniwa połączone między sobą tworzą moduły (panele)
fotowoltaiczne (PV), z których energia przekazywana jest za pomocą połączeń kablowych DC do inwerterów
(przetwornic). Energia z zespołów modułów fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system skrzynki DC i
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inwerterów do węzła energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy głównej na urządzenia elektryczne nN.
Moduły fotowoltaiczne (PV) umieszczone na systemowych konstrukcjach wsporczych są łączone w łańcuchy
kablami DC.
• Inwertery (przetwornice)
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter (przetwornice) o mocy znamionowej 45 kW (1
szt.). Przekształtniki tego typu automatycznie synchronizują się z siecią elektroenergetyczną. Inwertery posiadają
własne układy regulacji i zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych parametrów energii elektrycznej
oraz zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć. Oprócz sterowania, inwertery
posiadają również opcję monitoringu pracy systemu.
• Konstrukcja montażowa i okablowanie
Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej stalowej wykonanej ze stali
ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów
dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w różnych rzędach, a
przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać złączki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 4
mm2 . Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji za pomocą opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi
cechami jak odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania
UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W inwerter wbudowano
zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi prądami wstecznymi. W budowę inwertera wchodzi również
rozłącznik strony stałoprądowej oraz ograniczniki przepięć klasy II. W przypadku przechodzenia kablami DC
pomiędzy rzędami modułów kable należy prowadzić w korytkach kablowych. W razie konieczności przed
przystąpieniem do montażu instalacji fotowoltaicznej użytkownik zapewni możliwość przyłączenia, poprzez
budowę lub przebudowę rozdzielnicy modułowej, aby zapewnić miejsce na zabezpieczenie przewodów i
przyłączenie instalacji, oraz wykona zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
• Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej
Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną one objęte systemem
połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego
LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu. Projektuje się podłączanie do istniejącej instalacji odgromowej
budynków.
• Zabezpieczenia jednostek wytwórczych
Inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony
przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz zapobiegające pracy niepełno fazowej. Dodatkowo Inwerter
wyposażony jest w automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s.
• Automatyka sterująca
System musi być wyposażony w automatykę sterującą ograniczaniem mocy poszczególnych inwerterów.
Rozwiązanie to wymagane jest z tytułu braku prawnej możliwości oddawania energii do sieci energetycznej.
Sterowanie realizowane będzie dzięki aparaturze kontrolno-pomiarowej, oraz urządzenia do ograniczania mocy
inwerterów. Analizator sieci (wpięty na zasilaniu rozdzielnicy RG) podawał będzie aktualne obciążenie przyłącza
do sterownika, ten podawał będzie impuls do kontrolera inwertera, zaś ten płynnie ograniczał moc instalacji tak
aby nie pozwolić na oddanie energii do sieci
• Uwagi końcowe
-Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadającej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
- Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych”
tom V , Instalacje elektryczne.
-Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi .
-Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami posiadającymi legalizację i
homologację : pomiar szybkiego wyłączenia pomiar oporności izolacji przewodów pomiar oporności izolacji
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przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odłączeniu od szyn N i PE w rozdzielniach pomiar ciągłości
przewodu PE pomiar oporności uziemień pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej
-Do odbioru dostarczyć protokoły badań,, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, dokumentację powykonawczą
Wymagania dla modułów fotowoltaicznych (wartości minimalne)
• Gwarantowana dodatnia tolerancja mocy 0 ... + 5 WP
• Wytrzymałość 5 400 Pa obciążenia śniegiem
• Szkło antyrefleksyjne 3,2 mm
• Maksymalna stabilność dzięki wzmocnionej, aluminiowej ramie
• 15 lat gwarancji produktowej
• 25 lat gwarancji wydajności liniowej
• Certyfikowane wg IEC 61215, IEC 61701, IEC 62716

Moc maksymalna (Pmpp)
W
340
252
Napięcie obwodu otwartego (Voc)
V
41,67
38,18
Prąd obwodu zamkniętego (Isc)
A
10,47
8,36
Napięcie w punkcie maks. mocy
V
34,55
34,38
(Vmpp)
Natężenie prądu w p. maks. mocy
A
9,84
7,32
(Impp)
Wydajność modułu
%
20,08
–
Temperatura pracy
°C
– 40 ~ + 85
Maksymalne napięcie systemu
V
1 500
Maks. zabezpieczenie
A
20
przetężeniowe
Tolerancja mocy
W
0~+5
Obciążenie przednia strona modułu Pa
5 400 Pa, testowane 8 000 Pa
Obciążenie tylna strona modułu
Pa
2 400 Pa
Klasa ochrony
II
Współczynniki temperaturowe
% / °C
– 0,35
Pmax.
Współczynniki temperaturowe Voc % / °C
– 0,28
Współczynniki temperaturowe Isc
% / °C
0,05
Nominalna temperatura robocza
°C
45 ± 2
ogniwa (NOCT)
Typ ogniwa
Monokrystaliczne
Waga
19 kg + / – 3 %
Wymiary
1 700 × 996 × 35 mm + / – 2
mm
Przewody przyłączeniowe
Pionowo: ok. 500 mm
Ilość ogniw
120 (6 × 20)
Skrzynka przyłączeniowa
IP67, 3 diody bypass
Rama
Czarne aluminium
Szkło
3,2 mm, hartowane szkłoo
niskiej zawartości żelaza

Wymagania dla inwertera (wartości minimalne)
sprawność europejska 98.5%
• wejście
Maks. napięcie wejściowe 1,100 V
Maks. prąd na MPPT 22 A
Maks. prąd zwarciowy na MPPT 30 A
Napięcie rozruchowe 200 V
Zakres napięcia roboczego MPPT 200 V ~ 1,000 V
Znamionowe napięcie wejściowe 600 V
Maks. liczba wejść 12 Liczba trackerów MPP 6
• Wyjście
Moc znamionowa czynna prądu przemiennego 50,000 W
Maks. moc pozorna prądu przemiennego 55,000 VA
Maks. moc czynna prądu przemiennego (cosφ=1) 55,000 W
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Znamionowe napięcie wyjściowe 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, domyślnie 3W + N + PE; 3W + PE opcjonalne ustawienia
Znamionowa częstotliwość sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Znamionowy prąd wyjściowy 76 A @380 V / 72.2 A @400 V
Maks.prąd wyjściowy 83.6 A @380 V / 79.4 A @400 V
Regulowany współczynnik mocy 0.8 LG ... 0.8 LD
Maks. całkowite zniekształcenie harmoniczne ＜3%
• Stopień ochrony
Wejściowe urządzenie odłączające Tak
Ochrona przed niepotrzebnym zasilaniem sieci. Tak
Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak
Ochrona przed odwróceniem biegunowości DC Tak
Monitoring błędów łańcucha PV Tak
Ochronniki przepięciowe DC TYP II Ochronniki przepięciowe AC TYP II Detekcja izolacji Tak
Zespół wykrywania prądu różnicowego Tak
Komunikacja Wyświetlacz Diody wskaźnikowe LED, Bluetooth + APP RS485 Tak USB Tak PLC Tak
Ogólnie Wymiary (S x Wx G) 1,075 x 555 x 300 mm (42.3 x 21.9 x 11.8 cala)
Waga (z płytą montażową) 74 kg (163.1 lb.)
Przedział temperatury roboczej -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Chłodzenie Konwekcja naturalna
Maks. robocza wysokość nad poziomem morza 4,000 m (13,123 ft.)
Wilgotność względna 0 ~ 100%
Złącze DC Amphenol Helios H4
Złącze AC Wodoszczelne złącze PG + złącze OT/ zacisk
Klasa ochrony IP65
Topologia Bez transformatora Standardowa zgodność( więcej na żądanie)
Certyfikaty EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 62910, IEC 6006, IEC 61683
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6.

WYKONYWANIE ROBÓT
 Trasowanie
Trasowanie należy wykonywać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.
Wskazane jest, aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i mocowania
osprzętu powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały.

 Układanie przewodów
Należy stosować przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napięciu znamionowym izolacji
750 V. Instalacje należy układać po wcześniej przygotowanych trasach kablowych.
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody
prowadzić obok puszki.
Przed tynkowaniem bruzd z przewodami końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.

 Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać w osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

 Montaż urządzeń i osprzętu
Należy zapewnić trwałe, bezpieczne mocowanie i osadzanie urządzeń i osprzętu. Do mocowania urządzeń i
osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podłożu, przyspawane do konstrukcji
obiektu, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.
Przy montażu urządzeń przestrzegać zaleceń montażowych producentów urządzeń zawartych w
dokumentacjach DTR.

 Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.

 Rozdzielnice
Rozdzielnicę zainstalować na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkości rozdzielnicy i
umożliwiających wprowadzenie do nich przewodów zasilających i odbiorczych.
Rozdzielnice wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową opracowywaną przez wykonawcę rozdzielnic
na podstawie rysunków niniejszej dokumentacji projektowej i zamontować na wcześniej przygotowanym
podłożu zgodnie z jej zaleceniami.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać instrukcje:
- sposobu zamocowania rozdzielnicy
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej
- podłączenie do rozdzielnic kabli i przewodów instalacji odbiorczych
Elementy w rozdzielnicy należy opisać zgodnie ze schematem, a schemat należy wkleić na wewnętrzną
stronę drzwi rozdzielnicy.
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7.

KONTROLE I PRÓBY
 PRÓBY MONTAŻOWE.
o Sprawdzenie ciągłości żył obwodów zasilających i sterowniczych
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu
przyrządów pomiarowych o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz poszczególne żyły fazy na obu końcach linii są
oznaczone identycznie.

o Pomiar rezystancji izolacji żył obwodów zasilających i sterowniczych
Pomiar obwodów zasilających wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 1000V a przewodów
sterowniczych megaomomierza o napięciu 500V, dokonując odczytu po czasie
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.
Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z
przewodem ochronnym nie może być mniejsza od 0,50 M_ dla instalacji do 500 V włącznie.
 pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.
 z pomiarów sporządzić protokoły.

o Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny być kompletnie zmontowane i wyposażony w aparaturę. Wytwórca
powinien dostarczyć protokół prób fabrycznych.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnice są wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową, w zakresie, który można stwierdzić bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.
Sprawdzeniem należy objąć:
 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych oraz podłączenia kabla zasilającego i
przewodów odpływowych;
 jakość i estetykę wykonania konstrukcji;
 stan powłok antykorozyjnych;
 zgodność schematów rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym;
Po zainstalowaniu rozdzielnicy należy sprawdzić:
 stan ogólny rozdzielnicy;
 warunki pracy w miejscu zainstalowania;
 prawidłowe działanie aparatów;
 ze sprawdzenia sporządzić protokoły.

o Ciągłość połączeń układów ochronnych
Elementy konstrukcji i osłon powinny być trwale połączone z przewodem uziemiającym.
Po wykonaniu oględzin należy wykonać pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych. Z pomiarów
sporządzić protokoły.

o Próby i pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej
Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić:
 oględziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami
wchodzącymi w jej skład;
 pomiary impedancji pętli zwarciowych poszczególnych obwodów oraz samoczynnego wyłączania
zasilania;
 pomiary działania wyłączników różnicowo-prądowych;
 pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.
 z pomiarów sporządzić protokoły.

 RUCH PRÓBNY.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
 przeprowadzić kontrolę danych znamionowych urządzeń podłączonych na stałe do instalacji zdanymi
projektowymi;
 przeprowadzić kontrolę prawidłowości pracy urządzeń podłączonych na stałe do instalacji;
 wykonać pomiary poboru prądu urządzenia pod kątem zgodności z danymi podanymi przez producenta;
 pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.
 z pomiarów sporządzić protokoły.

 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU.
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Po pozytywnym zakończeniu prac rozruchowych należy zgłosić instalację zamawiającemu do odbioru.
Spełnione muszą być m.in. następujące wymagania przed odbiorowe:
 Instalacja i wszystkie komponenty muszą być czyste.
 Dostępne muszą być wszystkie wymagane protokoły, certyfikaty, itp.
 Mechaniczne i elektryczne urządzenia systemu muszą być kompletnie zainstalowane i gotowe do
obsługi w nienaruszonym stanie.

Rysunki powykonawcze, instrukcje obsługi i utrzymania w ruchu, itp. muszą być przekazane
Zamawiającemu.
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8. UWAGI KOŃCOWE
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony pomiarami i badaniami zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.
Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej. W
sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów DU nr 192, poz.
1883)

9. RYSUNKI
Lp.

Treść rysunku

Nr rys

1

Plan Zagospodarowania Terenu

E/Z1

2

Rzut piwnicy – plan instalacji oświetlenia

E/R1.1

3

Rzut piwnicy – plan instalacji gniazd wtykowych

E/R1.2

4

Rzut parteru – plan instalacji oświetlenia

E/R2.1

5

Rzut parteru – plan instalacji gniazd wtykowych

E/R2.2

6

Schemat strukturalny zasilania

E/S1

7

Schemat strukturalny rozdzielnicy głównej budynku RG.B

E/S2

8

Schemat strukturalny rozdzielnicy R.KU

E/S3

9

Schemat strukturalny rozdzielnicy R.P1

E/S4

10

Schemat strukturalny rozdzielnicy R.P2

E/S5

11

Schemat strukturalny rozdzielnicy R.KO

E/S6

12

Schemat strukturalny instalacji teletechnicznych

E/S7

13

Schemat strukturalny oświetlenia zewnętrznego

E/S8

14

Schemat ideowy instalacji

E/S9

Specyfikacja techniczna opraw
OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3205.0014.21
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤54
≤250
≥7576
≥140
≥91,97
LED
>80
4000
≤3
≥70000 (L70/B10)
≥IP66
≥IK10
-25 ÷ 30
PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)
(C0-C180) / (C90-C270) - 103° / 116,8°
≤0
poliwęglan
RAL 9006 (szary)
1220 x 92 x 60
nastropowy i na zwieszakach
CE
Oprawa wyposażona w klosz półprzeźroczysty, mrożony.

B2
LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840

DANE TECHNICZNE
≤24
BRAK DANYCH
≥2363
≥98
≥64,07
LED
>80
4000
≤
≥30000 (L70/B10)
≥IP54
≥IK06
0 ÷ 25
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
≤0
poliwęglan
biały
280 x 280 x 54
nastropowy i naścienny
CE
0

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3213.0022.34
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3209.0008.34
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

A1

C1
BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

DANE TECHNICZNE
≤41
≤1050
≥4956
≥121
≥85,50
LED
>80
4000
≤3
≥100000 (L80/B10)
≥IP20/44
≥IK04
5 ÷ 30
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
RG0
blacha stalowa
RAL 9016 (biały)
596 x 596 x 34
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zwieszakach
CE
odporność na uderzenia 150 J

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3247.0001.34
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤39
≤1050
≥4137
≥106
≥100,00
LED
>80
4000
≤
≥50000 (L70/B50)
≥IP20/44
≥IK04
5 ÷ 30
PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6°
≤0
aluminium
RAL 9016 (biały)
595 x 595 x 10
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy, nastropowo oraz na zawiesiach
CE, PZH
odporność na uderzenia 150 J

D1
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E 21 840

DANE TECHNICZNE
≤28
≤700
≥3177
≥127
≥75,65
LED
>80
4000
≤
≥100000 (1) / 80000 (2) (L70/B10 (1) / L80/B10 (2))
≥IP40
≥IK04
5 ÷ 30
PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°
RG0
blacha stalowa
RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
365 x 365 x 50
nastropowy
CE
0

E1

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3238.0004.33
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3249.0016.21
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

C2

BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840

DANE TECHNICZNE
≤14
≤350
≥1329
≥95
≥70,67
LED
>80
4000
≤3
≥50000 (L70/B10)
≥IP20/44
≥IK04
5 ÷ 30
PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 85,2° / 83,8°
≤0
aluminium
RAL 9010 (biały)
Ø100 x 75
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
CE
0

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3167.0004.25
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤7
≤700
≥160
≥23
≥42,65
LED
>80
4000
≤
≥50000 (L70/B50)
≥IP65
≥IK08
-25 ÷ 30
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
≤0
aluminium
RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
100 x 100 x 130
naścienny
CE
0

Z2
FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=1237mm

DANE TECHNICZNE
≤28
≤500
≥2768
≥99
≥59,61
LED
>80
4000
≤3
≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
≥IP67
≥IK10
-25 ÷ 30
SH (szyba hartowana transparentna)
Rozsył asymetryczny - Imax=-34°
≤0
aluminium
szary
1237 x 120 x 127
w podłożu
CE
Ramka zewnętrzna wykonana z aluminium. Obciążalność statyczna oprawy 1000 kg.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3137.0001.25
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X2,4W PC 4000K E IP65 25

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3142.0016.00
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

Z1

1
UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 25

DANE TECHNICZNE
≤14
≤350
≥1295
≥93
≥63,04
LED
>80
4000
≤2
≥>100000 (L80/B10)
≥IP65
≥IK08
-20÷30 / -25÷30 TERMOSTAT
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°
≤0
blacha stalowa
RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
190 x 150 x 150
naścienny
CE
0

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3177.0004.21
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤55
≤1050
≥6336
≥115
≥82,55
LED
>70
4000
≤
≥54000 (L70/B10)
≥IP66
≥IK09
-40 ÷ 40
szyba hartowana transparentna
Rozsył uliczny
≤0
aluminium
RAL 9006 (szary)
620 x 260 x 188
na słupach / wysięgnikach
CE
0

5
FASAD ODL04 LED 2000 E IP67 840

DANE TECHNICZNE
≤23
≤500
≥2186
≥95
≥89,97
LED
>80
4000
≤2
≥68000 (L90/B10)
≥IP67
≥IK10
-25 ÷ 30
szyba hartowana transparentna
(C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°
≤0
aluminium
szary
Ø220 x 300
w podłożu
CE
stali INOX. Montaż ringu zewnętrznego do dedykowanej puszki montażowej za pomocą śrub stożkowych imbusowych ze stali

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3246.0001.04
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000 STREET-M E IP66 21 740

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3143.0002.00
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

2

6
PAREO NEW LED 3000 E IP54 04 840

DANE TECHNICZNE
≤20
≥2311
≥116
≥79,00
LED
80
4000
≤3
≥70000 (L70/B10)
≥IP54
≥IK09
-25 ÷ 30
poliwęglan transparentny
(C0-C180) / (C90-C270) - 159,6° / 159°
≤0
aluminium
RAL 9005 (czarny)
Ø448 x 476
na słupach / wysięgnikach
CE
0

F1

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3107.0003.24
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤17
≤250
≥1822
≥107
≥64,16
LED
>80
4000
≤3
≥60000 (L80/B10)
≥IP40
≥IK04
5 ÷ 30
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°
≤0
aluminium
anodyzowane aluminium
1138 x 48 x 70
na zwieszakach
CE
Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. Płynna regulacja punktów montażowych. Oprawa montowan w systemie CLIKIN.

F2

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX 19.3107.0007.24
NAZAWA OPRAWY
OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty
CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

≤26
≤250
≥2733
≥105
≥64,16
LED
>80
4000
≤3
≥60000 (L80/B10)
≥IP40
≥IK04
5 ÷ 30
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°
≤0
aluminium
anodyzowane aluminium
1698 x 48 x 70
na zwieszakach
CE
Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. Płynna regulacja punktów montażowych. Oprawa montowan w systemie CLIKIN.

F3

INDEX 19.3107.0015.24
NAZAWA OPRAWY

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY

X-LINE SLIM L-DOWN LED 3900 PC E 24 840 / L-1698MM S-1,5M

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

OPIS PARAMETU
P - oprawy [W]
prąd zasilania źródła [mA]
strumień oprawy [lm]
skuteczność świetlna oprawy [lm/W]
Ƞ oprawy [%]
typ źródła
CRI
temperatura barwowa [K]
współczynnik utrzymania temperatury barwowej
trwałość LED [h]
IP
IK
zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przesłona
kąt rozsyłu [°]
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiał obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposób montażu
certyfikaty / atesty

X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 PC E 24 840 / L-1138MM S-1,5M

DANE TECHNICZNE

X-LINE SLIM L-DOWN LED 5200 PC E 24 840 / L-2258MM S-1,5M

DANE TECHNICZNE
≤34
≤250
≥3644
≥107
≥64,16
LED
>80
4000
≤3
≥60000 (L80/B10)
≥IP40
≥IK04
5 ÷ 30
PC (poliwęglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°
≤0
aluminium
anodyzowane aluminium
2258 x 48 x 70
na zwieszakach
CE
Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. Płynna regulacja punktów montażowych. Oprawa montowan w systemie CLIKIN.

Ozn.

VS13

VS21

VS24

VP21

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP41
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewką korytarzową, szeroką
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 180 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP41
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 300 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP41
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 290 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP20
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: podtynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 300 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

VP24

QP11

AN2S

XS10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP20
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: podtynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
Oprawa z soczewką symetryczną, wąską
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 300 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP65/20
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: podtynkowo na suficie
Wymiary: okrągła 100x37 [mm]
Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 180 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu, szyba z plexi
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP40
Dioda power LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowo na suficie
Wymiary: prostokątna 299x43x76 [mm]
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 235 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny z autotestem.

•

Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP65
LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 170 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP65
LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]
Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku napięcia: 270 lm (tryb SE)
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

Y5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP40
LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: natynkowy, naścienny
Wymiary: 299x206x43 [mm]
Rozpoznawalność znaku 25m
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

Y6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP40
LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: podtynkowy
Wymiary: 328x206x62 [mm]
Rozpoznawalność znaku 25m
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

Y8

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obudowa z białego poliwęglanu
Klasa izolacji II
Stopień ochrony IP65
LED
Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
Montaż: naścienny
Wymiary: 276x143x44 [mm]
Rozpoznawalność znaku 25m
Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem.
Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)

XS20

