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1 Przedmiot inwestycji 

 Zakres opracowania 

W zakresie opracowania jest projekt modernizacji instalacji oświetleniowej w ciągach 

komunikacyjnych i w sanitariatach w budynku 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

działki numer: 1622, 2098/2 obręb: 0021 Oksywie, jednostka ewid.: 226201_1.   

 Cel zamierzenia budowlanego 

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę istniejących 

opraw na energooszczędne oprawy ze źródłami LED-owymi.  

 Zestawienie powierzchni objętej opracowaniem 

 Budynek 5 

Powierzchnia 

objęta zakresem 

opracowania 

(orientacyjna) 

[m2] 

Piwnica 15,17 

Parter 615,8 

I piętro 525,81 

II piętro 611,13 

III piętro 668,14 

Suma 2436,05 

 

 Rodzaj, specyfika i przeznaczenie obiektu budowlanego 

Obecnie w budynku 5 Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbywają się zajęcia edukacyjne. 

Budynki objęte opracowaniem zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1859 i podlegają 

ochronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

 Stan istniejącej instalacji oświetleniowej 

 Zastosowane oprawy oświetleniowe 

Obecnie ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty oświetlone są za pomocą opraw świetlówkowych. 

 Nawierzchnie 

Oprzewodowanie prowadzone jest podtynkowo lub w korytach kablowych. Oświetlenie w znacznym 

stopniu wyeksploatowania, występują częste usterki oświetlenia, oświetlenie awaryjne nie spełnia 

wymagań. Ściany i sufity z widocznymi ubytkami tynku i gipsu. Część pomieszczeń znajduje się po 

remoncie (przykładowo toalety i korytarze na piętrze 3, część obszarów komunikacji). W części 

pomieszczeń widoczne ślady prowadzenia oprzewodowania elektrycznego, które zostały zatynkowane 

jednak nawierzchnia nie została przywrócona do stanu pierwotnego w estetyczny sposób. 
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 Dokumentacja fotograficzna 
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2 Opis techniczny 

Dokumentację projektową należy czytać łącznie: opis techniczny, rzuty, obliczenia fotometryczne.  

W razie jakichkolwiek pytań, przed rozpoczęciem prac oraz ich wyceną, należy zapoznać się z istniejącą 

dokumentacją techniczną budynków oraz omówić je z Inwestorem lub Projektantem. 

 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 

 umowa z Inwestorem, 

 wytyczne Inwestora, 

 obowiązujące Rozporządzenia oraz normy.  

 Zasilanie projektowanych opraw 

Oprawy zasilać z istniejących rozdzielnic elektrycznych w sposób analogiczny do istniejącej instalacji 

oświetleniowej.  

 Oprzewodowanie 

W przypadku przewodów prowadzonych pod sufitami podwieszanymi modułowymi wymienić 

istniejące oprzewodowanie na YDYżo 3x1,5 mm2 i doprowadzić je do projektowanych opraw. Przewody 

zasilające instalację oświetleniową stosować na napięcie izolacji 750 V. 

W przypadku sufitów stałych po renowacji oraz podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych 

projektowane oprawy montowane w miejsce istniejących, zasilać z istniejących przewodów.  

Przed podłączeniem istniejących przewodów do projektowanych opraw, wykonawca powinien 

sprawdzić stan istniejącego oprzewodowania. Weryfikacji powinno się dokonać na podstawie wyników 

pomiarów rezystancji izolacji przewodów. Wynik z protokołu dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. W razie niespełnienia wymagań należy wymienić uszkodzony przewód na YDYżo 3x1,5 

mm2. 

 Montaż opraw oświetleniowych 

Lokalizacja opraw powinna być zgodna z załączonymi planami. Sposób montażu opraw zgodny z 

zaleceniami producenta. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić prace remontowe, w tym m. in. tynkowanie, 

szpachlowanie, malowanie, tak, aby pozostawić modernizowane pomieszczenia bez widocznych 

śladów montażu opraw oświetleniowych oraz prowadzenia oprzewodowania. 

 Oprawy oświetlenia podstawowego 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu materiały oraz oprawy oświetleniowe z podaniem 

producenta lub dostawcy należy traktować jako przykładowe. Możliwe jest zastosowanie innych, 

równoważnych elementów pod warunkiem zachowania parametrów, właściwości oraz standardu  
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na poziomie podanych w niniejszym projekcie. Każda tego typu zmiana wymaga zgody Inwestora oraz 

Projektanta. 

Natężenie oświetlenia w danym pomieszczeniu w obliczeniach fotometrycznych zostało dobrane  

w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Obliczenia wykonano na podstawie normy  

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

Pomieszczenie Wymagane natężenie oświetlenia 

Ciągi komunikacyjne ≥ 100 lx 

Klatki schodowe ≥ 150 lx 

Sanitariaty ≥ 200 lx 

 

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności jak piwnice, toalety czy łazienki stosować oprawy i 

osprzęt o stopniu ochrony minimum IP44. 

 

2.5.1 Przykładowe oprawy oświetlenia podstawowego 

 

Oprawy typu 1.1, 1.2, 1.3 

Charakterystyka oprawy 

Oprawa typu downlight, przystosowana do montażu natynkowego,  o podwyższonym poziomie 

szczelności IP44 wyposażona w  źródła  światła  LED.   

 

 

Parametry techniczne 

 Stopień szczelności: IP44 

 Odporność na uderzenia: IK08 

 Klasa ochronności: II 

 Temperatura barwowa [K]: 4000 

 Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 

 Klasa energetyczna: A+ 
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 Materiał korpusu oprawy: PC, aluminium 

 Materiał klosza: PMMA 

 Rodzaj klosza: OPAL 

 Źródło światła: LED 

 Kąt świecenia [°]: 120 

 Materiał korpusu oprawy: PC, aluminium 

 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø222/70 

 Wymiary montażowe [mm]: ø195 

 Sposób montażu: podtynkowy 

 Temperatura pracy [°C]: od -15 do +35 

 Waga netto oprawy [kg]: 0.550 

 

Krzywa światłości 

 

 

Oprawa 
Moc znamionowa  Strumień świetlny 

Skuteczność świetlna 
oprawy 

W lm lm/W 

1.1 25 2250 90 

1.2 20 2150 108 

1.3 15 1300 87 

  



str. 9 

Oprawy typu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Charakterystyka oprawy 

Kompaktowa  oprawa  LED przeznaczona  do  montażu  natynkowego.   

 

Parametry techniczne 

 Odporność na uderzenia: IK07 

 Klasa ochronności: II 

 Temperatura barwowa [K]: 4000 

 Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 

 Klasa energetyczna: A++ 

 Materiał korpusu oprawy: ABS 

 Materiał klosza: PRM 

 Rodzaj klosza: OPAL 

 Źródło światła: LED 

 Kąt świecenia [°]: 120 

 Materiał korpusu oprawy: PC, aluminium 

 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 620/620/66 

 Sposób montażu: natynkowy 

 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35 

  


