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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegołowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji systemu sygnalizacji pożarowej
w budynkach Ośrodka do Spraw Cudzoziemców w Lininie - budynki nr 29, 30, 42,26i 28 . lstniejący
system sygnalizacji pożarowej należy zdemontować i odtworzyó wg niniejszego projektu,
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument pzetargowy i kontraktowy pzy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1,
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Zakres
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ętyc h Szczeg ółową Specyf i kacjąTechniczną

Przewiduje się całkowitą ochronę obiektów systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej (SSP).
Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia - z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
Klatki schodowe budynków nr 29 i 30 wyposażone są w instalacje oddymiania - w zakres
opracowania wchodzi wymiana centra!i oddymiających klatek schodowych, pozostałe
zainstalowane elementy systemu oddymiania klatek schodowych, zostaną podłączone do

il:łlT,:1ffii"Tfl:|"",1fijlli]ji;.

i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki

pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia
pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie
jako podstawowych czujek dymu i ciepła, charakteryzujących się wysoką skutecznoŚcią w
wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym i/lub wzrost temperatury.
Czujkite powinny wykrywać pożary testowe od TF1 do TF5 . Wszystkie użyte urządzenia
powinny być wyposażone
w izolatory zwarć na wejściu i wyjściu.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
.sy8na izacja a kustyczno-optyczn a sta nów na centra li,
.uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,
.wyjściasterujące i monitoring do systemu oddymiania,
.wyjściasterujące i monitoring do klap pożarowych,
.wyjściasterujące do centra] wentylacyjnych,
.transmisja sygnałów do psp.
lnstalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę mikroprocesorową
współpracującą z adresowalnymi elementam i liniowymi.
Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożarowej powinien umożliwiaĆ
osiągnięcie bardzo wysokiej czułościi niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna
posiadać następujące cechy funkcjonalne :
l

o redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią,
o pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,
o mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,
o mieć duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej
informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfigurację i obsługę centrali
o mieć wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,
o umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służącychdo
sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,
o umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
o umożliwiać blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na
określony czas lub
na stałe,
o współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,
o posiadać modułową architekturę, by dobrze dostosować możliwościcentrali do
potrzeb obiektu,
o umożliwiać sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść
przekaźnikowych
z programowalną funkcją fail-safe,
o umożliwiać kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejŚĆ
kontrol nych trójsta nowych,
o umożliwiać pracę w trybie rozproszonyffi, w którym centrala komunikuje się z
węzłami, posiadającymi moduły funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli
operatorskich, co umożliwi obniżenie kosztów instalacji i zwiększy elastycznoŚĆ
systemu,
o u możliwiać logiczne grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi,
o umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjŚć sterujących
jednocześnie,
o umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych
sygnalizatorów tonowych lub głosowych,
o umożliwiać przeprowadzenie konfiguracji za pomocą klawiatury i myszki
kom puterowej łączących
się z centraląprzez poń USB,
o umożliwiać przesłanie konfiguracji do centrali z pamięci flash typu pendrive,
o umożliwiać podłączenie do 250 elbmentów adresowalnych na jednej linii
dozorowej,
o umożliwiać podłączenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,
o umożliwiać wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

o umożliwiać podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,
o umożliwiać wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych
konwencjonal nych bezpośrednio
z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe, by zmniejszyć koszt związany z
za ku pem dodatkowych, certyfikowa nych zasilaczy sygna izacj i i a utomatyki
pożarowej,
o umożliwiać podłączenie centra!i sterującej oddymianiem bezpośrednio przez linię
dozorową, jako element adresowalny, dając możliwośćkontrolowania stanu
urządzeń przeciwpożarowych oraz wysterowania tych urządzeń w reakcji na sygnały
l

z CSP,

o możliwośćweryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla
nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejnośćzainstalowania,
o umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu bezpośrednio na liniach
dozorowych centrali,
o umożliwiać zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako
dokumenty tekstowe.

Organizacja alarmowania :
W obiekcie przyjmuje się ogólną dwustopniową organizację alarmowania.
Dla pomieszczeń, w których mo8ą występować czynniki powodujące nieuzasadnione
alarmy (np. duże zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano
możliwośćpołączenia czujek w jedną strefę dozorową i zastosowanie odpowiedniego
wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego
ewentualne nieuzasadnione zadziałania czujek.Zakłada się całodobową obsługę
obiektu.
Czasy opóźnień TI,T2, T3 należy uzgodnić z Inwestorem i ustawić tak, aby byty
możliwie najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów:
T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,T2 = 3 min czas na
sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego,T3 = 3 min 30 s czas opóźnienia
u ruchomienia pożarowych urządzeń a!armowych .
UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pożaru,
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych
w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich
zabezpieczenia lub odstąpienie
od zabezpieczenia.

'1,4.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z pzedmiarem robót, specyfikacjątechniczną,
zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiąującymi normami

,

"Warunkamitechnicznymiwykonania

iodbioru robót

budowlano-montażowych. Odstępstwa mogądotyczyć jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do
prowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
i

n

lub uzyskaniu uzasadnionejzgody

nadzoru inwestorskiego.

ie mogą powodować zmniejszenia tnłałości
eksploatacyjnej instalacji.

Wyłoniony w drodze pzetargu wykonawca jest zobowiązany:

Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni7 lipca 1994r z Prawo budowlane z póżn. zm.,

sztukąbudowlaną WarunkamiTechnicznymiWykonania

i

Odbiory Robót, obowiąującymi Polskimi

Normami Budowlanymi i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz wymogamitechnologicznymi
okraślonymi pzez producentów. Wykonawca bieze pelnąodpowiedzialność za odpowiednie wykonanie,
stabilnośó j bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, za metody itechnologie użyte pzy
budowie, za wszystkie wbudowane materiały.

Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstale w nich usterki w ścisĘzgodnŃci z umową

i

stosowaó się do poleceń
zaleceniami lnspektońw Nadzoru. Wykonawca winien pzestzegać iściśle
lnspektorow Nfuzoru oraz poleceń pzedstawicieli Nadzoru Autorskiego we wszystkich sprawach
dotyczących
i

Ńót,

niezależnie od tego, czy byly wymienione w umowie, czy nie, a mająna celu właściwe

zgodne ze sztuką budowlanąwykonanie robót.

Zapewnć staly nadzór nad prowadzonymi robotami iniekcyjnymiprzez kierownika budowy lub majstna
posiadającego stosowne upnawnienia,
Zorganizowaó we własnym zakresie niezbędne zatrudnienie, a następnie zapewnić pracownikom
bezpieczne warunki pracy. Dla robót iniekcyjnych wykonawca winien wykazać zatrudnienie pracowników
na podstawie urnowy o pracę zgodnie zart.,29. p. 3a Ustawy Prawo zam. publicznych zdnia29 stycznia

2004r,zpóżn.zm.
Zabezpieczyć teren budowy pzed dostępem osób postronnych, właściwiezorganizować plac budowy
poszczególne stanowiska robocze.
Zapewnió na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy popęez właściweuządzenie placu
budowy ( zgodnie z planem B\OZ) orazstosowanie i pzestzegania pzepisow bhp dotyczących ubrań

roboczych i ochronnych, zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń, oznakowań, tablic ostzegawczych,
szkoleń i innych wymogów w tym zakresie,
Wbudować materiały spełniające warunki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiąujących w tym
zakresie pzepisów ( użyte materiały winny posiadaó atesty, ceńyfikaty i inne niezbędne świadectwa
dopuszczenia

)

i

Stosować podczas wykonywania robót sprawny, dopuszczony przez Dozór Techniczny, właściwie
dobrany spzęt budowlany itranspońowy, uządzenia

i

narzędzia budowlane,

Wykonawca jest zobowiąany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki

i

zgodnie zdecyzją

Zamawiającegożożyćje we wskazanym pżez niego miejscu lub upzątnąć z nich teren budowy. W tym
celu naleźy ustalió zgodne z obowiąującymi pzepisami miejsce ich wywozu ( np. gruz, złom i inne
odpady budowlane) i uwzględnić w ofercie zgodny z pftlwem ich wywóz

i

ewentualnąutylizację.

Stosować się pod każdym względem z wszelkimiwymogami (w tym z ewentualnymi opłatami
odnoszącymi się do postanowień ustaw państwowych,zarządzeń,

)

praw i innych regulacji prawnych

odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, usuwania usterek, odbioru robót oraz
uruchamiania obiektu.

Przekuany plac budowy wrazz niezbędną wydzielonąstrefąbezpieczeństwa, podlega ochronie pzez
wykonawcę od kradzieży, pożaru i bezpieczeństwa.
Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji pzedmiotu umowy w taki
sposob, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać
bardziej niż to konieczne poządku publicznąo, dostępu użytkowania lub zajmowania dńg, chodnikow
lub placów publicznych i prywatnych na terenach nalezących zaówno do Zamawiającąo jak i do osób

tzecich. Wykonawca pzejmuje wszelkie zobowiązania, roszczenia, postępowania, odvkodowania

i

koszty, jakie mogąbyć następstwem niepzestzegania powrzszego postanowienia,

MATERlAŁY.

2.1.

Ogólne wymagania.

Pzydatnośó materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniejjednym

z

następujących dokumentów:

.

.
.
.
.

kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających ceńyfikacji na znak bezpieczeństwa,
zgodnie w pzepisamio wydawaniu certyfikacji.

Właściwąpzedmiotowoobowiąującąnormą.
Aprobatątechnicznąw odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono normy.
podanych w normie.
uźytkowe różniąsię od właściwości
ceńyfikat wyrobu, którego właściwości

Uządzenia, ospzęt, pzewody
techniczne producentów

i

i kable powinny

posiadać ceńyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty

znaki jakości,

Dopuszcza sie stosowanie materiałów równoważnvch posiadaiacvch certvfikatv. deklaracie zqodności.
aprobaty teohniczne prod ucentów.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania

i

składania.

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym takze poszczególnych składników, należy zachować
wymagania dotyczące transpońu, pzechowywania iskładowania zawańe w odpowbdnich tematycznych
normach i pzepisach związanych z normami, oraz innymidokumentami np. instrukcjami producentów.
W pzypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnieńlub uściśleńWykonawca ma obowiązek:
uzyskaó brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu; sprawdzić poprawnoŚĆ

i

zgodnośó otzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami

3.

SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiąany do używania jedynie takiąo spzętu, który nie spowoduje niekozystnego wplwu
na jakośćwykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też pzy wykonywaniu czynności

pomocniczych oraz w czasie transpońu, załadunku iwyładunku materiałów, spzętu itp. Spzęt używany pnez
wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

,

4,

TRANSPoRT.

Wykonawca jest zobowiąany do stosowania jedynie takich środków transpońu, które nie wpłyną niekozystnie
na jakośó wykonywanych robót,

5.

WYKoNYWANlE RoBoT.

Ogólne zasadv wykonywania.
Roboty instalacyjno elektryczne należy prowadzć zgodnie z obowiązującymi:

.
.
.
.
.
.
.
.

normamipodstawowymi,

pzepisamii rozporzSzeniami związanymi z normami podstawowymi,
,,warunkamitechnicznymiwykonania

iodbioru robot budowlano-montażowych"

pzepisamitechnicznymi odpowiednimi dladanego rodzaju robót,
pzepisami bhp, ochrony ppoż.oraz ochrony pzeciwporażeniowejw zakresie obowiąującym dla
danego zakresu robót,

pzedmiarem robót,
ustaleniami podjętymiw czasie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6.

KoNTRoLA JAKoŚcl RoBoT.

ooólne zasady kontroli iakości robót

.

Celem kontrolijest stwierdzenie osiągnięciazalożonejjakościwykonywanych robót. Jakośćrobót instalacyjno elektrycznych jest sprawdzana pżez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich pzepisach Prawa
Budowlanego.

Badania. próbv i oomiarv oomontażowe.
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocąpomiarów i prób czy zainstalowane pzewody, kable,
aparaty, ospzęt oświetleniowy oraz środki ochrony:

.
.

.
.

spełniająwymagania określonew odpowiednich normach,
spełniająrolę ochrony izabezpixzenia osób i mienia pzed negatywnym oddziafywaniem instalacji
elektrycznej,
nie mają uszkodzeń, wad lub odpomości mniejszej niż wymagana,

sądobrane, zainstalowane

i

wykazująpzewidywane parametry,

Należy wykonać następujące pńby i pomiary instalacjielektrycznych:

.
.
.
.
.
.
.
.

sprawdzenie pzewodów instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ciąłościpzewodów ochronnych,

sprawdzeniepołączeń wyrównawczych lokalnych,
pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
pomiar rezystancji uziomu

,

pomiar prądów upływowych,

pzeprowadzenie prób działania urządzeń systemu SSP,

Próba i test systemu SSP

Wyniki badań zawańe w protokołach powinny być zgodne z wymaganiamiobowiąującymidla

kontrolowanego

elementu oraz instalacji.

7.

oDBloR RoBoT.

7,1, Ogólne zasadv odbioru robót.

Odbiór robot /w każdym zakresie/ nalezy prowadzió zgodnie z:

obowiąującymi normami

i

pzepisami, i,Warunkamitechnicznymiwykonania iodbioru robót budowlano

-

montażowych

.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przezZamawiajacego w obecnosci lnspektora
nadżoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie pzedłożonych
8

.
.
.

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacjąustaleń pzyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,ułaszczaw zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W pzypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych iwykończeniowych, komisja pzenłie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego,
W pzypadku stwiedzeniaprzez komisje, źe jakośćwykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganejdokumentacja pro.;ektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wŃwu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonąwańość wykonywanych
robot w stosunku do wymagań pzyjętych w dokumentach umowy.

7.2. Dokumentv odbiorowe

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi pzy odbioze robót

-

protokoły odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu

-

karty gwanancyjne

- wymagane

są

certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne

- dokumentacja powykonawcza

-

protokołz pomiarów

8.

oBMIAR RoBÓT.

i

testów

Podstawądokonywania obmiarów, określającązakresprac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,
jest załączony do dokumentacji pzetargowej pzedmiar robót

Jednostkami obmiarowymi

są

1mb - dla pzewodów instalacyjnych, dla bruzd,
'1m3

-

dla zaprawiania bruzd

1szt, 1kpl - dla montażu urządzeń i aparatów elektrycznych i systemu

9.

SSP

PoDSTAWY PŁATNoŚcl

Podstawąpłatnościjestzestawienie kosztów robót budowlanych i instalacyjnych wg. ofeńy.
Ceny ryczałtowe obejmują
Dostarczenie niezĘdnych materiałów i innych czynników produkcji

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

-

będących własnościąwykonawcy

-

10.

NORMY lPRZEPISY.

Normy:

-

PN-lEC 60364 -5-56:1999
elektrycznego

-

- Ochrona pzed

bezpieczeństwa

-

PN-lEC 60364-4-43:1999

-

PN-lEC 60364-4-442:1999

w obiektach budowlanych

- Ochrona

dla zapewnienia

- Ochrona

dla zapewnienia

skutkami oddziaływania cieplnego.

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona pzed

bezpieczeństwa

prądem pzetężeniowym.

- Ochrona dla zapewnienia

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona pzed pzepięciami- Ochrona instalacji niskiego napięcia pzed pzejściowymi

bezpieczeństwa
i

Dobór i montaż wyposażenia

lnstalacje bezpieczeństwa,

PN-lEC 60364-4-42:1999 - lnstalacje elektryczne

pzepięciami

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

uszkodzeniami pzy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

-

PN-lEC 60364-5-537:1999

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364 -7-704:1999

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-

- Uządzenia

Dobór i montaż wyposażenia

do odłączenia izolacyjnąo i łączenia.

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Wymagania dotyczące

specjalnych instalacji lub lokalizacji- lnstalacje na terenie budowy i rozbiórki.

-

PN-lEC 60364-4-443:1999

- Ochrona pzed pzepięciami- Ochrona pzed pzepięciami atmosferycznymi

bezpieczdństwa

-

PN-lEC 60364-4-45:1999

-

PN-lEC 603644-46:1999

-

bezpieczeństwa

Ochrona dla zapewnienia

- Ochrona

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

dla zapewnienia

Odłączen ie izolacyj ne i łączen ie.

-

PN-lEC 60364-5-54:1999

-

-

Dobór i montaż wyposażenia

ochronne.

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-lEC 60364-4-41:2000

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Uziemienia i pzewody

PN-lEC 60364-3:2000

-

Ustalenie ogólnych charakterystyk.

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona

dla zapewnienia

- Ochrona pzeciwporażeniowa.

bezpieczeństwa

-

PN-lEC 60364-5-51:2000
elektrycznego

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

lub łączeniowymi.

- Ochrona pzed obniżeniem napięcia.

bezpieczeństwa

elektrycznego

- Ochrona dla zapewnienia

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Postanowienia

PN-lEC 60364-1:2000

-

-

Dobór i montaż wyposażenia

ogólne.

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Zakres pzedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-lEC 60364-4-473:1999

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Stosowanie

bezpieczeństwa

- Ochrona

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo

dla zapewnienia

- Srodki ochrony pzed

prądem

pzetężeniowym.
PN-90/E-05023

-

Oznaczenia identyfikacyjne pzewodów elektrycznych barwami lub cyframi.
10

- KoordynacjaizolaĄiunądzeńelektrycznych

PN-lEC 664-1:1998

w układzie niskiego napięcia

-Zasady,

wymagania ibadania.

-

PN-lEC 60364-5-53:2000

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza

PN-IEC 364-4-481:1994

-

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych
i

Dobór i montaż wyposażenia

sterownicza,

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona

dla zapewnienia

bezpieczeństwa- Dobor środków ochrony pzeciwporażeniowej w zależnościod wpływów zewnętznych.
PN-92/E-08106

- Stopnie ochrony zapewniane pzez

PN-lEC 60364-5-523:2001
elektrycznego

-

lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Obciąalnośó prąd owa

PN-87/E-90050

obudowy (Kod IP)

dłu g otrwała

-

Dobór i montaz wyposażenia

pzewodów.

- Pzewody elektroenergetyczne ogólnego pzeznaczenia do układania na stałe, Ogolne

wymagania ibadania.
PN-E-04700:1998/Az1

:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

-

Wytyczne

pzeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

- Rozpoządzenie Minisha Spraw Wewnętznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
pzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80).
_ Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spnawie warunków technicznych, jakim
powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75)
- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP, Warszawa.
_ Materiały do pĄektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej. Oprac. OBROP, BlT

KGSP 1981 Nr2,

- Poradnik Projektanta Pzemysłowego, Płaczkowski R.: Sieci i instalacje sygnalizacji pożarowe. Cz. l, ll,

lll.

B|STYP Warszawa 1982.
- PN-B-02877-4- lnstalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła
- Katalog D+H.
lnne dokumenty:

.
.
.
.

warunkitechniczne wykonania iodbioru robót budowlano-montazowych
Wydawnictwo

"Arkady"

1

tom

v- lnstalacje elektryczne.

988.

Pzepisy Budowy Uządzeń Elektroenergetycznych, lnstytut Energetyki - WEMA 1988,
Ustawa zdnia7 lipca 1994,,Prawo Budowlane" wruzz poźniejszymi zmianami

Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury zdnia12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać

.

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z2002r.)

Rozpoządzenie MinistraPzemysłu zdnia26.11.1990r.wsprawiewarunkówtechnicznych

jakim powinny

odpowiadac uządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pzeciwporażeniowej ( Dz. U. nr 81 z
1990r.)

11

.

Specyfikacja Technbzna Wykonania i Odbiory RoŃt Budowlanych: Kod CPV 45310000-3

zakresiepzewodów, montażu opnaw, ospzętu,

uz{ze{

-

Roboty w

iodbiomików energiielekĘcznej,

Wydawnictwo SEKOCENBU D.

Koniec opracowania SST
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