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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt WYKONAWCZY dla obiektu:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU AKADEMII MORSKIEJ NA POTRZEBY CENTRUM 
BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2-4 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Podstawa prawna opracowania

• umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem

• koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  Inwestorem,  a 
Projektantem;

• projekty branżowe instalacji i architektury

• obowiązujące normy i przepisy 

3. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wska źniki techn.- ekonom.

Przyjęte moce wynikające z obliczeń : 

·moc obliczeniowa 3x400V Pobl= 40kW

współczynnik mocy:  cosφ =  0,93 

Inwestor ma podpisaną umowe z zakładem energetycznym i nie wymaga ona renegocjacji. Zakres prac nie 

powoduje wzrostu mocy na obiekcie. Moc jest wystarczająca.

4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Wyłącznik główny zasilania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu istniejący.

2. WLZ - wewn ętrzne linie zasilaj ące i tablica TP1

Do projektowanej rozdzielni projektuje się kabel YLY5x25mm2. 
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Przewody instalacji niskonapięciowych należy układać oddzielnymi trasami w odległości min. 

0,5m od przewodów energetycznych. Tablice elektryczną TP1 w obudowie stalowej, zamykanej na zamek 

potentowany.

5. Oświetlenie wn ętrz

1. Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie klatki schodowej sterowane jest automatami  schodowymi z podświetlanymi 

przyciskami na każdym piętrze. Oświetlenie klatek zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 12464-1.

2. Instalacja o świetlenia 

Instalacje  wykonać   przewodami  YDYp3x1,5mm2 oraz  YDYp4x1,5mm2 dla  obwodów 

świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, 

w łazienkach IP44, montowany na wysokości h=1.1m

Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Oprawy oświetleniowe podłączać 

złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku rozporowym.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń  przeciwpożarowych klasy REI 60 należy 

zabezpieczyć  do klasy EI  tych  oddzieleń  przy  pomocy  specjalnych mas ppoż.  np. PROMAT, HILTI itp. 

dotyczy to przejść instalacji elektrycznych, teleelektrycznych. 

3. Instalacja o świetlenia nocna 

Instalacje  wykonać   przewodami  YDYp3x1,5mm2 oraz  YDYp4x1,5mm2 dla  obwodów 

świecznikowych,  przewody układać  w tynku.  Stosować  osprzęt  instalacyjny  wtynkowy  IP20.  Na klatkach 

schodowych projektuje się oświetlenie nocne, które ma możliwość wyłączania.

4. Instalacja o świetlenia nocna 

Instalacje  wykonać   przewodami  YDYp3x1,5mm2 oraz  YDYp4x1,5mm2 dla  obwodów 

świecznikowych,  przewody układać  w tynku.  Stosować  osprzęt  instalacyjny  wtynkowy  IP20.  Na klatkach 

schodowych projektuje się oświetlenie nocne, które ma możliwość wyłączania.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

1. Instalacja gniazd odbiorczych

Instalację gniazd 230V wykonać  przewodami -YDYp3x2,5mm2  jako wtynkowe układając przewody 

od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania się podłączania więcej niż dwóch 

przewodów  pod  zaciski  pojedynczego  gniazda.   Stosować  osprzęt  instalacyjny  wtynkowy  IP20  i 

pomieszczeniach wilgotnych IP44. 
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Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ∆I=30mA. 

2. Instalacja gniazd DATA

Instalację gniazd 230V DATA wykonać  przewodami -YDYp3x2,5mm2  układając w listwach DLP w 

przegrodzie dla kabli elektrycznych. Jeden punkt składa się z trzech gniazd elektrycznych DATA. Instalacje 

zaprojektowano, żeby na jednym obwodzie znalazły się co najwyżej  trzy takie punkty.  Istnieje możliwość 

elastycznego  konfigurowania  instalacji  gniazdowej  w pomieszczeniach  laboratoryjnych.  Do  pomieszczeń 

doprowadzone są dwa obwody: jeden obwód dla gniazd ogólnych, drugi tylko dla obwodów komputerowych.

Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ∆I=30mA. 

3. Zejście instalacji do stołów laboratoryjnych

Instalacje  elektryczną  do  stołów  wyspowych  projektuje  się  układać  pod  sufitem  w  korytach 

instalacyjnych  szer.  100mm.  Instalacje  w  pionie  przy  zejściach  układać  na  rurce  stalowej  systemowej. 

Pozostawić  w korycie 15m zapasu kabla.  Przed zejściem pionowym do stołów kable połączyć  w puszce 

łączeniowej. Rozwiązanie takie umożliwi elastyczność instalacji.  Gniazda montować na wysokości blatów. 

7. Instalacje niskonapi ęciowe

1. Instalacja telefoniczna i komputerowa

Szczegóły wg oddzielnego opracowania.

8. Przebicia i przej ścia przez ściany

Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych klasy REI 60 należy 

zabezpieczyć  do klasy EI tych oddzieleń przy pomocy  specjalnych mas ppoż. np. PROMAT, HILTI itp. 

dotyczy to przejść instalacji elektrycznych, teleelektrycznych. 

9. Ochrona od pora żeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie TN-

S z  osobnymi  przewodami  ochronnymi  PE i  przewodem neutralnymi  N.  Rozdział  przewodu  PEN na 

przewód PE i N występuje w istniejące rozdzielni RG. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się 

system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie 

zasilania.  Dodatkowo  w  obwodach  gniazd  zastosowano  wyłączniki  przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.
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10. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiaj ące

Połączenia wyrównawcze o przekroju min. LgY4mm, i połączyć z szyną PE rozdzielnicy głównej 

RG.  Projektuje się wykonać uziom otokowy. 

Przyjęta  klasa  ochrony  odgromowej  IV,  zgodnie  z  obliczeniami,  zwody  pionowy  i  odprowadzające 

wykonać z pręta FeZn Φ8mm. Przewody odprowadzające z pręta FeZn Φ8mm (stal cynkowana ogniowo) 

łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu otokowy. Metalowe rury spustowe 

rynien łączyć z przewodami odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej 

znajdują  się  istniejące  ochronniki  przepięć  klasy  B+C  np.  prod.  DEHN.  Wprowadzone  do  budynku 

metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem 

LgY16mm. 

11. Kable i przewody oraz sposób ich układania

Do wyłącznika głównego p.poż układać kabel HDGs2x1mm np. firmy Bitner. Kabel układać innymi 

trasami  niż  pozostałe  instalacje  elektryczne,  w  tynku  z  mocowaniem  co  30cm  za  pomocą  stalowych 

uchwytów.

12. Obliczenia techniczne

• Obliczenia techniczne zgodnie z załączonymi tabelami.

• Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą. 

• Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.

• Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe.

13. Uwagi ko ńcowe

• całość instalacji wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów 

BHP.

• instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych.

• wykonać pomiar rezystancji uziemienia

• po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów,

   PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK

UPR. NR  ZAP/0107/POOE/12
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Projekt wykonawczy dla budowy obiektu:

. PRZEBUDOWA FRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU 
AKADEMII MORSKIEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADANIA 
PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA 

W SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2-4 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracował: mgr inż. Patryk Dominiak

nr uprawnień budowlanych ZAP/0107/POOE/12

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

7



• Informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w 
zakresie objętym projektem branży elektrycznej 

Wykonywanie  robót  budowlanych  wiąże  się  z  narażeniem  pracowników  na  oddziaływanie  czynników  niebezpiecznych,  stwarza  wiele 
potencjalnych  możliwości  występowania  groźnych  wypadków  przy  pracy  i  wymaga  zachowywania  na  co  dzień  szczególnych  zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

� organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

� przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz 
kontrolowanie wykonania przepisów,

� zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy 

� zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

� zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym 
zapewnia  przeszkolenie  pracowników w zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przed  dopuszczeniem ich  do  pracy  oraz 
zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

� wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu 
wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym 
ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a 
także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2)  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,  sprzętu  chroniącego  przed 
upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, 
szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Przy robotach ziemnych  należy zapewnić:

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,

2) obowiązkowe  zabezpieczenie  ścian  wykopu  począwszy  od  1m  głębokości.  
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 

3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.   w sprawie rodzajów prac, które powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej  
sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z późniejszymi zmianami

Opracował: mgr inż. Patryk Dominiak

nr uprawnień budowlanych ZAP/0107/POOE/12

8



OŚWIADCZENIE

My niżej  podpisani  oświadczamy zgodnie  z  art.  20,  ust.  4,  ustawy z dnia  16.04.2004r o  zmianie 

ustawy – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), że sporządzony przez nas ww. Projekt Wykonawczy 

Instalacji  elektrycznych, został  sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami,  polskimi  normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny w zakresie jakiemu ma służyć.

     Projektował: mgr inż. Patryk Dominiak Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski

           upr. proj. ZAP/0107/POOE/12 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

     ...............................................................            .................................................................
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Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych, wytowrzona w procesie produkcyjnym nadzorowanym zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 1 PAŻDZIERNIKA 2008 r w sprawie dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Proces produkcyjny zgodny z ISO 

13485 dla wyrobów medycznych. Pełna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawa posiadająca certyfikat zgodności do stosowania w 

pomieszczeniach czystych klasy ISO 7-8-9, potwierdzony przez akredytowane laboratorium. Zwalidowany proces produkcyjny i jakość użytych materaiłów i 

technologii, jest gwarancją  stabilności czystości pomieszczenia wg ISO 14644 -1 (współdziałanie z systemem wentylacji i klimatyzacji). Oprawa 

przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, 

sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposażona w źródła światła. Podłączenie elektryczne bez potrzeby otwierania oprawy, gniazdo szczelne w 

kasetonie, oraz wtyk szczelny na przewód w komplecie. Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w 

temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Układ optyczny oprawy składa sie z dwóch elementów:  matowego 

rastera, wykonanego z anodyzowanej blacy aluminiowj z domieszkami srebra, o całkowitym współczyniku odbicia 97%, zapewniającego ograniczenie 

luminancji  powyżej kątów 75°, przeznaczonego do świetlówek liniowych T5, oraz przeźroczystej szyby hartowanej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie 

ukształtowane płytki poprzecznie rastra zapewniają optymalny rozsył strumienia świetlnego. Raster spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia 

L<1000cd/m dla g<75°. Układ optyczny umieszcznony w ramce wykonanej ze stali INOX. Montaż i demontaz ramki do korpusu za pomocą imbusowych śrub 

INOX. Śruby zlicowane z powierzchnią ramki INOX, tak aby zminimalizować ilość elementów przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej 

oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  79,95%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,94 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Oprawa posiadająca Atest Higieniczny do przemysłu faraceutycznego, 

elektronicznego i sporzywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z salami opreracyjnymi. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach 

podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. 

Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej 

skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Przesłona wykonana z matowionego szkła hartowanego, o przepuszczalności świtatła większej niż 85%. Sposób 

matowienia zapewnia rownomierne rozłożenia świetłą na płaszczyżnie przesłony, bez widocznych źródeł światła.  Przełona umieszcznona w ramce 

aluminiowej. Montaż i demontaz ramki do korpusu bez użycia dodatkowych narzędzi. Gładka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementów 

przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  64,72%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  53,38 

lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-

240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki kompaktoweTC-

TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 

1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej części w celu ograniczenia olśnienia. Układ 

optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala 

na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie 

przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością 

świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 

220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki 

kompaktoweTC-TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, 

wykonany z ze stopu aluminium 1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej 

części w celu ograniczenia olśnienia. Układ optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną 

bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona 

część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa 

posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-

60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, 



Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych, wytowrzona w procesie produkcyjnym nadzorowanym zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 1 PAŻDZIERNIKA 2008 r w sprawie dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Proces produkcyjny zgodny z ISO 

13485 dla wyrobów medycznych. Pełna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawa posiadająca certyfikat zgodności do stosowania w 

pomieszczeniach czystych klasy ISO 7-8-9, potwierdzony przez akredytowane laboratorium. Zwalidowany proces produkcyjny i jakość użytych materaiłów i 

technologii, jest gwarancją  stabilności czystości pomieszczenia wg ISO 14644 -1 (współdziałanie z systemem wentylacji i klimatyzacji). Oprawa 

przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, 

sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposażona w źródła światła. Podłączenie elektryczne bez potrzeby otwierania oprawy, gniazdo szczelne w 

kasetonie, oraz wtyk szczelny na przewód w komplecie. Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w 

temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Układ optyczny oprawy składa sie z dwóch elementów:  matowego 

rastera, wykonanego z anodyzowanej blacy aluminiowj z domieszkami srebra, o całkowitym współczyniku odbicia 97%, zapewniającego ograniczenie 

luminancji  powyżej kątów 75°, przeznaczonego do świetlówek liniowych T5, oraz przeźroczystej szyby hartowanej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie 

ukształtowane płytki poprzecznie rastra zapewniają optymalny rozsył strumienia świetlnego. Raster spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia 

L<1000cd/m dla g<75°. Układ optyczny umieszcznony w ramce wykonanej ze stali INOX. Montaż i demontaz ramki do korpusu za pomocą imbusowych śrub 

INOX. Śruby zlicowane z powierzchnią ramki INOX, tak aby zminimalizować ilość elementów przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej 

oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  79,95%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,94 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki kompaktoweTC-

TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 

1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej części w celu ograniczenia olśnienia. Układ 

optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala 

na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie 

przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością 

świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 

220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki 

kompaktoweTC-TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, 

wykonany z ze stopu aluminium 1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej 

części w celu ograniczenia olśnienia. Układ optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną 

bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona 

część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa 

posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-

60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, 

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Oprawa posiadająca Atest Higieniczny do przemysłu faraceutycznego, 

elektronicznego i sporzywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z salami opreracyjnymi. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach 

podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. 

Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej 

skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Przesłona wykonana z matowionego szkła hartowanego, o przepuszczalności świtatła większej niż 85%. Sposób 

matowienia zapewnia rownomierne rozłożenia świetłą na płaszczyżnie przesłony, bez widocznych źródeł światła.  Przełona umieszcznona w ramce 

aluminiowej. Montaż i demontaz ramki do korpusu bez użycia dodatkowych narzędzi. Gładka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementów 

przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  64,72%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  53,38 

lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-

240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  



Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych, wytowrzona w procesie produkcyjnym nadzorowanym zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 1 PAŻDZIERNIKA 2008 r w sprawie dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Proces produkcyjny zgodny z ISO 

13485 dla wyrobów medycznych. Pełna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawa posiadająca certyfikat zgodności do stosowania w 

pomieszczeniach czystych klasy ISO 7-8-9, potwierdzony przez akredytowane laboratorium. Zwalidowany proces produkcyjny i jakość użytych materaiłów i 

technologii, jest gwarancją  stabilności czystości pomieszczenia wg ISO 14644 -1 (współdziałanie z systemem wentylacji i klimatyzacji). Oprawa 

przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, 

sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa wyposażona w źródła światła. Podłączenie elektryczne bez potrzeby otwierania oprawy, gniazdo szczelne w 

kasetonie, oraz wtyk szczelny na przewód w komplecie. Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w 

temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Układ optyczny oprawy składa sie z dwóch elementów:  matowego 

rastera, wykonanego z anodyzowanej blacy aluminiowj z domieszkami srebra, o całkowitym współczyniku odbicia 97%, zapewniającego ograniczenie 

luminancji  powyżej kątów 75°, przeznaczonego do świetlówek liniowych T5, oraz przeźroczystej szyby hartowanej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie 

ukształtowane płytki poprzecznie rastra zapewniają optymalny rozsył strumienia świetlnego. Raster spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia 

L<1000cd/m dla g<75°. Układ optyczny umieszcznony w ramce wykonanej ze stali INOX. Montaż i demontaz ramki do korpusu za pomocą imbusowych śrub 

INOX. Śruby zlicowane z powierzchnią ramki INOX, tak aby zminimalizować ilość elementów przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej 

oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  79,95%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,94 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Oprawa posiadająca Atest Higieniczny do przemysłu faraceutycznego, 

elektronicznego i sporzywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z salami opreracyjnymi. Oprawa przystosowana do montażu w sufitach 

podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. 

Oprawa o mocy 97W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej 

skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Przesłona wykonana z matowionego szkła hartowanego, o przepuszczalności świtatła większej niż 85%. Sposób 

matowienia zapewnia rownomierne rozłożenia świetłą na płaszczyżnie przesłony, bez widocznych źródeł światła.  Przełona umieszcznona w ramce 

aluminiowej. Montaż i demontaz ramki do korpusu bez użycia dodatkowych narzędzi. Gładka ramka aluminiowa bez dodatkowych elementów 

przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa uszczelka między tymi elemementami zapewnia wysoką szczelność oprawy.  

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  64,72%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  53,38 

lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-

240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 

mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 73W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki liniowe T5 przeznaczone do 

pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiększonej skuteczności świetlnej do 83 lm/W. Raster o wysokim połysku wykonany z anodyzowanej blachy 

aluminiowej. Paraboliczne odbłyśniki i parabolicznie ukształtowane płytki poprzeczne, oraz wyklejki pod świetlówkami zapewniają optymalny rozsył 

strumienia świetlnego dla świetlówek liniowych T5. Ukłąd optyczny spełniający wymagania dotyczące ograniczenia olśnienia L<200cd/m dla g<65. Ułożenie 

rastrów RO - rastry osbno jest dostępne w wersjach oprawy na dwie, trzy i na cztery świetlówki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, 

oprawa posiada sprawność  80,24%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  65,95 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość 

stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny 

zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej 

CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o 

dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. 

Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), 

przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki kompaktoweTC-

TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 

1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej części w celu ograniczenia olśnienia. Układ 

optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala 

na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie 

przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością 

świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 

220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu 

elektrod, zapłon bez migotania światła, jednakowy strumień świetlny zarówno przy napięciu stałym jak i zmiennym, automatyczne ponowne włączanie 

świetlówki po jej wymianie, współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wyłączenia uszkodzonej lub 

zużytej świetlówki - (End-Of-Life Test2), możliwa praca w systemach o dużej częstotliwości włączeń/wyłączeń np. z czujnikami ruchu, współczynnik mocy 

λ>0,95,trwałość (do 10% uszkodzonych stateczników) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 

:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 35W. Źródłem światła w oprawie są świetlówki 

kompaktoweTC-TELprzeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 42W, o skuteczności świetlnej 76 lm/W. Odbłyśnik symetryczny, 

wykonany z ze stopu aluminium 1050A  o stopniu twardości H18 i zawartości aluminium 99,85%. Odbłyśnik wykończony matowieniem w dolnej 

części w celu ograniczenia olśnienia. Układ optyczny wyposażony w szybę hartowaną częściowo matowioną o grubości 3,5mm, montowaną 

bezpośredno do ringu oprawy. Taki montaż szyby pozwala na zwiększenie ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody. Niematowiona 

część szyby, to pasek o szerokości 20mm, na zewnętrznym obwodzie przesłony.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa 

posiada sprawność  62,64%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  57,27 lm/W. Oprawy wyposażone w elektroniczne układy 

zapłonowe wysokiej częstotliwości o następujących własnościach: napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-

60Hz,możliwość stosowania w oświetleniu awaryjnym, zapłon świetlówki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapłon bez migotania światła, 











Zasilanie podstawowe Tabela 1

Lp. Rozdzielnica Obwód Rodzaj  odbioru
Moc inst.      ( 

kW)
kz cos fi tg fi

moc 
czynna P 

(kW)

moc bierna 
Q    ( kVAr 

)

moc 
pozorna S 

(kVA)

Prąd 
obliczeniowy 

[A]
Zabezpieczenie Przewody

1 TP1/G1 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

2 TP1/G2 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

3 TP1/G3 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

4 TP1/G4 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

5 TP1/G5 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

6 TP1/G6 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

7 TP1/G7 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

8 TP1/G8 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

9 TP1/G9 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

10 TP1/G10 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

11 TP1/G11 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

12 TP1/G12 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

13 TP1/G13 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

14 TP1/G14 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

15 TP1/G15 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

16 TP1/G16 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

17 TP1/G17 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

18 TP1/G18 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

19 TP1/G19 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

20 TP1/G20 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

21 TP1/G21 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

22 TP1/G22 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

23 TP1/G23 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

24 TP1/G24 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

25 TP1/G25 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

26 TP1/G26 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

27 TP1/G27 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

28 TP1/G28 gniazdo 230V 1,50 0,35 0,93 0,40 0,53 0,21 0,56

29 TP1/G29 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

30 TP1/G30 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

31 TP1/G31 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

32 TP1/G32 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

33 TP1/G33 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

34 TP1/G34 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

35 TP1/G35 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

36 TP1/G36 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

37 TP1/G37 gniazdo 400V 2,50 0,35 0,93 0,40 0,88 0,35 0,94

38 TP/O1 oświetlenie 0,86 0,90 0,93 0,40 0,77 0,31 0,83

39 TP/O1 oświetlenie 0,45 0,90 0,93 0,40 0,41 0,16 0,44

40 TP/O1 oświetlenie 0,90 0,90 0,93 0,40 0,81 0,32 0,87

41 TP/O1 oświetlenie 0,65 0,90 0,93 0,40 0,59 0,23 0,63

42 TP/O1 oświetlenie 0,84 0,90 0,93 0,40 0,76 0,30 0,81

RAZEM 68,2 0,59 0,93 0,40 40,24 15,90 43,27 62,71

PRZEBUDOWAFRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU AKADEMII MORSKIEJ NA  POTRZEBY CENTRUM BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY 
ŚRODOWISKA  W SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2-4

ROZDZIELNICA BUDYNKU – TP1



Koordynacja

Koordynacja pomi ędzy przewodami i urz ądzeniami zabezpieczaj ącymi według PN 60364-5-523:2001
TABELA 2
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1 W.1 1x YDY 5x 25 B2 80 1,00 80 63 60 TAK 116,0 100,8 TAK 45 0,35 RG->TP1
2 1x YDY 3x 2,5 A2 18,5 1,00 18,5 16 14 TAK 26,8 25,6 TAK 32 1,73 TP1->gn.

Iz (1)  - Obciążalność długotrwała przewodów elektroenergetycznych wg PN-IEC 60364-523 lub dane producenta
kg  - Współczynniki poprawkowe
IN  - Prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, nastawa wyłącznika
IB  - Prąd obliczeniowy
I2  - Prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

   I2 = 1,6 IN  - dla bezpieczników topikowych
   I2 = 1,45 IN  - dla wyłączników instalacjnych

PRZEBUDOWAFRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU AKADEMII MORSKIEJ NA  POTRZEBY CENTRUM BADANIA 
PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA  W SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2-4

Linia zasilająca

Strona 1



Tabela nr 3
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250 250,0
RG 1x YKY5x 25 63 183,00 9,69 231 480,9 63 4,8 302,4 0,38 TAK

PRZEBUDOWAFRAGMENTU 1 PIĘTRA W BUDYNKU AKADEMII MORSKIEJ NA  POTRZEBY CENTRU M BADANIA PALIW, CIECZY ROBOCZYCH I 
OCHRONY ŚRODOWISKA  W SZCZECINIE PRZY UL. WILLOWEJ 2-4

Sprawdzenie ochrony przeciwpora żeniowej poprzez szybkie samoczynne wył ączenie zasilania

Obwód obliczeniowy


