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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia 
zewnętrznego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienianych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:
a) montaż złącza SZ – sterującej oświetleniem oraz pracą fontanny,
b) trasowanie linii,
c) wykopy pod rowy kablowe i słupy,
d) układanie kabli zasilających,
e) montaż słupów oświetleniowych i opraw.

1.4. Określenia podstawowe
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli jedno – lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych.

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli.

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń.

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu; poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego.

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linia kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na gotowym 
fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 12m.

Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 



wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną.

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią.

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego w 
pozycji pracy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zastosowane i zamontowane urządzenia muszą byś zgodne z aktualnymi unormowaniami
Prawnymi.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa
Generalny Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, przedstawić do
zaakceptowania przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, Dokumentacje
Warsztatowa oraz zespół danych o wyrobie.
Generalny Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany przedstawić certyfikaty i aprobaty
techniczne z dopuszczeniem wyrobów do stosowania.

Ponadto należy przedstawić:
• wymagania dla układania instalacji;
• sposób montażu urządzeń;
• specyfikacje materiałów dodatkowych;
• instrukcje montażowe producenta.

2.  MATERIAŁY  I URZĄDZENIA

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Stosowane materiały i urządzenia muszą  być  nowe, najlepszej  jakości,  o parametrach dostosowanych do
czynników  zewnętrznych,  na  których  działanie  mogą  być  wystawione,  a  także  dokładnie  odpowiadać
warunkom  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania  powierzonych  robót  oraz  do  poprawnego
funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.
Stosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”,

odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia  służąca  do  osłony  kabla  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  powinna  być  folią  kalandrową  z
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.3 Elementy gotowe

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych
mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego.  Rury  używane  do  wykonania
przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny
być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.



Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ AROTA DVK o średnicy wewnętrznej nie
mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu,
w nie nasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4 Kable
Kable używane do wykonania oświetlenia zew. powinny spełniać  wymagania norm  PN-93/E-90401, PN-
76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosować  kable  zgodne z dokumentacją  projektową.  Bębny z kablami
należy przechowywać  w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.5. Źródła światła i oprawy

2.5.1 OPRAWY OŚWIETLENIA WIATY HANDLOWEJ

Oświetlenie wiaty handlowej zaprojektowano na poziomie ok 300 lx przy użyciu dwóch rodzajów 
opraw:

• oświetlenie części wysokiej – oprawy o parametrach:
➢ oprawa LED nastropowa lub zwieszana,
➢ parametry - 38000 lm, 285 W, IP65, barwa światła 4000K,
➢ obudowa - aluminiowa, lakierowana,
➢ dyfuzor - szkło hartowane, przezroczyste,
➢ odbłyśnik - aluminiowy, błyszczący,
➢ zasilacz - elektroniczny, na zewnątrz oprawy,
➢ możliwość łączenia przelotowego.

• oświetlenie części niskiej – oprawy o parametrach:
➢ oprawa LED nastropowa lub zwieszana,
➢ parametry - 22000 lm, 155 W, IP65, barwa światła 4000K,
➢ obudowa - aluminiowa, lakierowana,
➢ dyfuzor - szkło hartowane, przezroczyste,
➢ odbłyśnik - aluminiowy, błyszczący,
➢ zasilacz - elektroniczny, na zewnątrz oprawy,
➢ możliwość łączenia przelotowego.

Wizerunek oprawy:



2.5.2 LATARNIE OŚWIETLENIA TERENU.

2.5.2.1 OPRAWY

W celu oświetlenia terenu przewidziano montaż  punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą
opraw LED 62W, IP65, 5400lm. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo
farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany
do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP65.
Przesłona to przeźroczysta szyba hartowana. Produkt z certyfikatem ENEC.

Wizerunek oprawy:

2.5.2.2  SŁUPY
Na inwestycję  przewidziano słupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny wyznaczony
przez inwestora,  cylindrycznie  stożkowe jednoelementowe o całkowitej  wysokości   6  metrów,
średnica przy podstawie fi  120 mm, podstawa słupa o wymiarach 255 x 255 rozstaw śrub 180 x
180 umożliwiający montaż  na fundamencie prefabrykowanym, grubość  podstawy min 8mm co
zapewnia  stabilność  całej  konstrukcji.  Na  szczycie  słupa  zainstalowany  wysięgnik  łukowy  o
długości ramienia 0,95 m i kącie nachylenia 5 stopni.
Słup oraz wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania minimalna grubość powłoki anody 20
μm, minimalna grubość ścianki słupa min 4 mm.  Powłoka anodowa jest integralnie związana z
podłożem dzięki czemu nie ma możliwości  ich złuszczania  odpryskiwania czy rozwarstwiania
przez cały okres użytkowania słupa.

Słup  winien  posiadać  deklaracje  zgodności  WE  sygnowaną  znakiem  CE  wystawioną  przez
producenta. Do wyposażenia dołączona ma być  tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejący
komplet  elementów  złącznych  słupa  (nakrętki,  podkładki,  osłony  na  nakrętki  z  tworzywa
sztucznego zgodnego z kolorem słupa,  kluczyk imbusowy).  Dodatkowo każdy słup  ma zostać
dostarczony  na  inwestycje  w  zabezpieczeniu  rękawem  materiałowym  usuwanym  po
zamontowaniu słupa co wpływa na minimalizowanie uszkodzeń w trakcie trwania inwestycji.
W celu montażu słupów oświetleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania  w  celu  uzyskania  lepszych  parametrów  zagęszczenia  betonu.  Fundament   o
klasie  wyższej  bądź  równoważnej  dla  klasy  C25/30.   Zbrojenie  fundamentu  powinno  być
wykonane ze stali, a końce śrubowe powinny być  cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejką
termokurczliwą  ,  lub  innymi  zabezpieczeniami  na  czas  składowania  w  celu  uniemożliwienia
bezpośredniego  kontaktu  końca  śrubowego  z  podstawą  aluminiowa  słupa.   Konstrukcja
fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposażona w otwory
umożliwiające  wprowadzenie  kabli  przyłączeniowych.  Fundament  winien  być  doposażony  w
komplet   nakrętek montażowych oraz tulejek poprawiających walory estetyczne montowanego



słupa.
Wizerunek  wysięgnika

2.7 Tabliczka zaciskowa
Tabliczka powinna posiadać zaciski przystosowane do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 25 
mm2.

3.  SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne  dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dokumentacji technicznej.

Producent określonego dokumentacją systemu  powinien posiadać aktualne certyfikaty odpowiednich 
jednostek badawczych. 

4.  TRANSPORT

4.1 Środki transportu .

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu gwarantującego właściwą 
jakość  robót:

• samochód skrzyniowy do 5t,
• samochód dostawczy do 0,9t,
• przyczepy do przewożenia kabli.

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed  możliwością  przesuwania się w czasie. Przewożone 
materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 



poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 
transportu.

4.2 Odbiór materiałów na budowie.

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera ( dozór techniczny robót).

Materiały nie spełniające wymagań nie mogą  być użyte.

4.3  Składowanie materiałów na budowie.

Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w 
zamkniętych i suchych.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne ustalenia  dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz przepisami budowy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.2 Roboty ziemne

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia  zgodności
rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny  warunków  gruntowych.  Metoda
wykonywania robót ziemnych powinna być  dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien być  zgodny  z dokumentacją  projektową, ST
lub wskazaniami Inżyniera.
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.
W celu  zabezpieczenia  wykopu przed  zalaniem wodą  z  opadów atmosferycznych,  należy powierzchnię
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. Darniny, korzeni, odpadków).
Zasypanie  należy wykonać  warstwami  grubości  od  15  do  20  cm i  zagęszczać  ubijakami  ręcznymi  lub
zagęszczarką wibracyjną.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  wynosić  0,95  według  BN-77/8931-12.  Zagęszczenie  należy
wykonywać  w taki sposób, aby nie spowodować  uszkodzeń  kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający
po zasypaniu  kabla,  należy rozplantować  w pobliżu lub  odwieźć  na  miejsce wskazane w ST lub przez
Inżyniera.

5.3 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.
Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 
itp.
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.
Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy.
Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm 
na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, 
należy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi 
skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm.



Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii:
- niebieski dla kabli 1 kV
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 
ich zamuleniem.
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonanie 
przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na 
każdym skrzyżowaniu.
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

5.4 Montaż słupów
Przed montażem słupów należy posadowić w gruncie gotowe fundamenty. Posadowienie fundamentów w 
gruncie wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy podzespołów.
Słupy na fundamencie należy ustawiać ręcznie lub dźwigiem. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaż opraw
Montaż opraw należy wykonywać przed montażem słupa.
Każdą  oprawę  przed  zamontowaniem należy podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie  (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować  przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z  żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5
mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach
masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i
ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne

Wykonawca powinien zadbać,  aby jakość  materiałów, urządzeń  i  montażu była zgodna z Dokumentacją
Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inspektora.
Przed  przystąpieniem  do  badania,  Wykonawca  powinien  z  co  najmniej  7  dniowym  wyprzedzeniem
powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakończeniu badań  lub inspekcji,  Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze
świadectwa badań z jego wynikami. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  przekazać   Inspektorowi  wszystkie  świadectwa
jakości i  atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.

6.3 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Po zasypaniu  kabli  należy sprawdzić  wskaźnik zagęszczenia  gruntu  wg pkt  5.2  oraz  sprawdzić  sposób
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.4 Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odległości folii ochronnej od kabla



- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,
Pomiary  należy wykonywać,  co  10  m budowanej  linii  kablowej,  za  wyjątkiem pomiarów rezystancji  i
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5 Słupy 
Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01.
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
−  dokładności ustawienia pionowego słupów,
−  prawidłowości ustawienia opraw,
−  jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
−  jakości połączeń śrubowych słupów, opraw,
−  stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych
ilości użytych materiałów.
Obmiar  Robót  obejmuje  Roboty  objęte  umową  oraz  ewentualne  dodatkowe  Roboty  i  nieprzewidziane,
których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy  Wykonawcą  a
Inżynierem.
Jednostką obmiaru jest:
a) dla kabli i przewodów – 1 mb.
b) dla słupów, fundamentów oraz aparatury rozdzielczej – 1 szt.
c) dla opraw – 1 kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjęcie  Robót  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  pozytywnego  wyniku  przeprowadzonych  prób  i
pomiarów,  jak również wykonania  prac  zgodnie  z  dokumentacją  wykonawczą,  a  także  obowiązującymi
normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodności wykonywania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
-   kompletną  dokumentację  techniczną  powykonawczą,  składającą  się  z  poszczególnych  dokumentów
składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
-  protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
-  instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń  w 2 e geodezyjną
dokumentację powykonawczą,
-  konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona da danej
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą  płatności  jest wartość  podana przez Wykonawcę  i  przyjęta
przez Zamawiającego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, badania i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i
przepisami:
-  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze



-  PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
-  PN-92/E-05009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo.
-  PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
-   PN-93/E-90401  –  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1
kV.
-  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
-  PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg
-  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
-  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
-  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
-   PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
-  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
-  PN-IEC  60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
-  PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
-  PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.


