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  1. Opis techniczny.  



 

1.1.Temat i zakres opracowania.  

 

Projekt zawiera instalacje elektryczne przebudowywanego budynku wczasowego w 

Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6 z wydzieleniem pomieszczeń na Oddział Urzędu 

Statystycznego w zakresie: 

-   zasilanie  

- instalacje w budynku  

- rozdzielnica główna TG  

- wewnętrzne linie zasilające, 

- tablice bezpiecznikowe 

- oświetlenie ogólne 

- oświetlenie miejscowe 

- oświetlenie ewakuacyjne 

-  oświetlenie zewnętrzne 

- instalacja gniazd wtykowych  

- zasilanie komputerów 

- ochrona przeciwprzepięciowa, 

- ochrona przeciwpożarowa 

- oddymianie klatki schodowej 

-  instalacja odgromowa 

 

1.2.Podstawa opracowania. 

 

- umowa-zlecenie, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.3.Parametry energetyczne. 

 

Stan istniejący  

 Obecnie budynek przy ul. Żeromskiego 15 posiada  pobieraną moc  

zgodnie z umową Po= 11 kW. 

 

 

Zapotrzebowanie mocy po przebudowie  

 

Pokoje wczasowe I i II piętro   Pi=34 kW  kz=0,31   Po=10,5 kW 

Kotłownia     Pi=3,0 kW  kz=0,60   Po=1,8 kW  

Komunikacja     Pi=6,34 kW  kz=0,50   Po=3,2 kW  

Piwnica + parter    Pi=5,8 kW  kz=0,50   Po=2,9 kW  

Urząd Statystyczny    Pi=13,2 kW  kz=0,70   Po=9,2 kW  

Oświetlenie zewnętrzne     Pi=13,2 kW  kz=1    Po=0,3 kW 

 

łączne zapotrzebowanie mocy   Po=27,9 kW 

 

Inwestor wystąpi do ENEA Rejon Dystrybucji Międzyzdroje o zapewnienie dostawy mocy 

szczytowej w wysokości 28,0 kW .  

 

1.4. Zasilanie budynku  

 

     W istniejącym złączu kablowo-pomiarowym zabudować zabezpieczenie 

przedlicznikowe 3x S301 C50 i zasilić projektowaną tablicę główną TG przewodem 5xYDY 

1x16  ułożonym w rurze ochronnej. 

Projektowany przewód ułożyć zachowując przepisy normy N SEP-E-004. 

 

1.5. Pomiar rozliczeniowy 

 



    Pomiar rozliczeniowy zostaje zlokalizowany w istniejącym złączu kablowo-pomiarowym  

ZKP. 

 

 

1.6. Rozdzielnica TG. 

 

      Rozdzielnicę TG umieszczono w pomieszczeniu komunikacji 1/13 na parterze budynku.    

 Wewnątrz zainstalować: 
- wyłącznik główny, 

- zabezpieczenia różnicowo prądowe p.poż.  
- zabezpieczenia wlz.  

 

1.7. Wewnętrzne linie zasilające. 

 

Od rozdzielnicy głównej TG ułożyć wlz do poszczególnych tablic bezpiecznikowych zgodnie 

ze  schematem zasilania rys. nr E-2. 

 

1.8. Tablice bezpiecznikowe piętrowe  

                  

Do zasilania odbiorów na poszczególnych kondygnacjach zaprojektowano tablice  

wnękowe. Wewnątrz zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki instalacyjne. 

Obwody końcowe opisać zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe przystosować do 

wspólnego klucza. Tablice zabudować we wnękach osłoniętych drzwiczkami o odpowiedniej 

odporności ogniowej zgodnie z projektem architektury. 

 

1.9. Tablica biura TB  

                  

Do zasilania odbiorów biura zaprojektowano tablicę wnękową TB, zainstalowaną w 

pomieszczeniu nr 1/1. Zasilanie z tablicy TG kablem YKYżo 5x4. W tablicy TG umieszczono 

licznik do pomiaru energii pobranej przez biuro. Wewnątrz projektowanej tablicy TB  

zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki instalacyjne. Obwody końcowe opisać 
zgodnie ze schematem. Wszystkie zamki patentowe przystosować do wspólnego klucza. 

Tablice zabudować we wnękach osłoniętych drzwiczkami o odpowiedniej odporności ogniowej 

zgodnie z projektem architektury. 

 

1.10. Zasilanie obwodów komputerowych. 

 

Poszczególne stanowiska komputerowe zaopatrzono w zestaw gniazd wtykowych napięcia 

gwarantowanego zasilanych z tablicy TK zainstalowanej w pomieszczeniu nr 1/1. Dodatkowo 

w zestawach przewidziano gniazda sieci logicznej. 

 

1.11. Ochrona przeciwprzepięciowa  

 

Jako ochronę przeciw przepięciową zaprojektowano ochronniki Iº + IIº umieszczone w tablicy 

TG. 

Dodatkowo w tablicach rozdzielczych umieszczono ochronniki III. 

 

 

1.12. Oświetlenie ogólne 

 

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z  

PN-EN-12464-1 za pomocą programu komputerowego.  

 

 

 

 

1.13. Oświetlenie miejscowe 

 



Nad umywalkami przewidziano oprawy ścienne szczelne mocowane na wysokości 2 m nad 

posadzką.  
 

1.14. Oświetlenie ewakuacyjne 

 

Zgodnie z  normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia, Oświetlenie  

awaryjne” przewidziano w ciągach komunikacyjnych oświetlenie ewakuacyjne. 

Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z 

 miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację 
i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego i sprzętu 

bezpieczeństwa. 

 Oprawy umieszczono: 

- przy każdych ewakuacyjnych drzwiach wyjściowych  

- „w pobliżu” schodów, tak aby oświetlić każdy stopień 
- przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa 

- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

- „w pobliżu” każdego punktu pierwszej pomocy 

- „w pobliżu” każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego 

Wg normy określenie „w pobliżu” jest spełnione gdy w obrębie 2m mierzonych w poziomie 

natężenie oświetlenia na podłodze wynosi co najmniej 5 lx. 

Zaprojektowano oświetlenie poprzez zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego  

zapewniających świecenie przez okres 2 godzin po zaniku napięcia. Nad drzwiami 

wyjściowymi umieszczono oprawy ewakuacyjne świecące 2 godziny po zaniku napięcia. 

Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego samoczynnie po zaniku napięcia w 

rozdzielnicy w czasie t<1 sek. 

 

1.15. Oświetlenie zewnętrzne 

 

Zaprojektowano oświetlenie za pomocą opraw umieszczonych na budynku oraz oświetlenie 

parkingu i otoczenia budynku za pomocą opraw na słupach oświetleniowych. 

      

1.16. Sterowanie oświetleniem 

  

Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano za pomocą wyłączników umieszczonych na 

wysokości 1,4m. W korytarzach i na kl. schodowej zaprojektowano oprawy wyposażone w 

czujkę ruchu sterującą załączenie.  

 Sterowanie oświetlenia zewnętrznego za pomocą zegara astronomicznego. 

 

1.17. Instalacja gniazd wtyczkowych  

 

Gniazda w sanitariatach montować na wysokości 1,4m. Gniazda w pomieszczeniach 

pozostałych montować na wysokości 0,3m. 

 

1.18. Zasilanie urządzeń wentylacji 

 

Wentylatory zostały rozmieszczone w projekcie instalacji sanitarnych. Załączanie wentylatorów 

łącznikiem w pomieszczeniach wentylowanych.  

 

1.19.  Instalacje w kotłowni 

 

 Istniejąca kotłownia zasilana jest z rozdzielnicy T zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 

0/2. Układ zasilania  wraz z regulatorem kotła pozostaje bez zmian. Istniejący system detekcji 

gazu oparty o układ SAS 96 zostanie zastąpiony przez moduł MD- 2Z systemu GAZEX. W 

wypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazu moduł MD- 2Z odcina dopływ gazu 

poprzez głowicę samozamykającą oraz sygnalizuje przekroczenie za pomocą sygnalizatora 

optyczno – akustycznego w kotłowni i pomieszczeniu komunikacji ogólnej na parterze. 

 

1.20.  Instalacje elektryczne  

 



Całość instalacji wykonać przewodem YDYpżo układanym w/t z osprzętem p/t. W celu 

uniknięcia montażu puszek rozgałęźnych instalacje wykonać w układzie pierścieniowym tzn. z 

gniazda na gniazdo, z łącznika na łącznik i z oprawy na oprawę. W tym wypadku na montaż 
łączników stosować puszki głębokie 50mm. Osprzęt instalacyjny montować w odległości min. 

0,6 m od metalowych elementów instalacji sanitarnych. W wypadku niemożliwości zachowania 

ww odstępu stosować osprzęt bakelitowy szczelny. Szczegóły montażowe podano na rzutach 

rys nr 11-14. 

 

1.21. Instalacja TV 

 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację do odbioru TV naziemnej. 

 

 

1.22. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Rozdzielnicę główną TG wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik różnicowo-prądowy na 

prąd upływnościowy  ∆I=1,0A. W wejściach do budynku umieszczono przyciski wyłączające 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu odłączający zasilanie budynku. 

 

 

1.23. Instalacja SAP 

 

        Istniejącą instalację sygnalizacji pożarowej należy zdemontować.  Istniejącą centrala 

SAP przenieść do pomieszczenia recepcji nr 1/11. 

 Zastosowano optyczne czujki dymu oraz dla pomieszczenia kotłowni optyczno-

temperaturowe czujki dymu.  

W korytarzach umieszczono przyciski ROP oraz sygnalizatory akustyczne. Całość instalacji 

SAP wykonać przewodem YTKSTp 2x1x0,8 układanym w rurkach izolacyjnych w/t.  

 

1.24. Oddymianie klatki schodowej 

 

Klatka schodowa jest wyposażona w klapę oddymiającą. Sterowanie klapą przez istniejącą 
centralkę 
oddymiania.  Istniejący układ napowietrzania klatki poprzez okno uchylne na pierwszym 

podeście klatki zostaje zastąpiony poprzez wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych 

wyposażonych w siłownik sterowany przez centralkę. Zasilanie centralki kablem o 

podwyższonej odporności temperaturowej z przed wyłącznika głównego prądu. 

 

1.25. Instalacja odgromowa 

 

Budynek chroniony jest przed wyładowaniami atmosferycznymi za pomocą zwodów 

poziomych niskich z drutu FeZn d=8mm, ułożonych na dachu. Przewody odprowadzające z 

drutu FeZn d=8mm przyłączyć poprzez  zaciski probiercze do istniejącego uziemienia. Wartość 
rezystancji potwierdzić pomiarami.  Wymagana rezystancja uziemienia Ruz≤10Ω. 

 

1.26. Ochrona od porażeń.     
    

Jako dodatkową ochronę przewidziano: 

- samoczynne wyłączanie zasilania, system sieci TN-S. 

- wyłączniki różnicowoprądowe. 

 

                                                

 

 

 

  

2. INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 



 

 

 

Obiekt: Budynek Wczasowy  

 Część Instalacje Elektryczne 

 

 

 

Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 6,  

 

 

 

 

Inwestor: Urząd Statystyczny w Szczecinie 

     ul. Jana Matejki 22 

      70-530 Szczecin 

 

 

 

Projektant: Aleksander Wieczorkiewicz 

      ul. Kazimierza Królewicza 14/6 

       71-552 Szczecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis 

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA 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. 



 Zakres robót: Wykonanie instalacji elektrycznych przebudowy Budynku Wczasowego z 

wydzieleniem części pomieszczeń na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu                        

ul. Żeromskiego 6,  dz. nr 24 obr. 2. 

 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 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 

 

 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i   

             higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 

• Rozporządzeniem 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) 

• Rozporządzeniem 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) 

• Rozporządzeniem 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) 

• Rozporządzeniem 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) 

• Normami  PN-IEC-60364,  SEP-E-0004. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych NP. 03898/2018 

A NEPTUN LED V1 4400LM PC 

OPAL E IP65 840 / L-1200 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 

1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubości 1mm, 

malowany farbą Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC 

OPAL - PC o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i 

całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ 

źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 

LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. 

Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. 

Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw 

[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. 

Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 60 

tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 2. 

Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 

159,19lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W. 

Sprawność oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy 

- 111,32lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Szybki montaż oprawy bez konieczniości demontażu 

klosza.  Grupa ryzyka fotobiologiocznego - GR0. 

B1 AMETYST NEW LED 3000LM 

PC E IP65 840 

Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji 

sufitu/ścianie. Wymiary - Ø356x76mm. Korpus - 

poliwęglan. Układ optyczny - PC. Przesłona  - PC o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 29%.Typ źródła - LED. 

Moc źródła - 16,8W. Strumień świetlny źródła - 2970lm. 

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 16,8W. 

Skuteczność źródła - 176,79lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. 

Moc oprawy - 19W. Sprawność oprawy - 72,3%. 

Skuteczność świetlna oprawy - 113,1lm/W. IP65. IK10. 

Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Grupa ryzyka 

fotobiologiocznego - GR0. 

B2 AMETYST NEW LED 4000LM 

PC E IP65 840 

Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji 

sufitu/ścianie. Wymiary - Ø356x76mm. Korpus - 

poliwęglan. Układ optyczny - PC. Przesłona  - PC o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 29%.Typ źródła - LED. 

Moc źródła - 24,1W. Strumień świetlny źródła - 4084lm. 

Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 24,1W. 

Skuteczność źródła - 169,46lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. 

Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy - 72,3%. 

Skuteczność świetlna oprawy - 105,5lm/W. IP65. IK10. 

Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Grupa ryzyka 

fotobiologiocznego - GR0. 



C1 X-LINE LED 4400LM MICRO-

PRM E 24 840 / L-1132MM 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 

1132x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 

MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 98%.Typ źródła - LED. 

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana 

z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 

14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie 

źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 

81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe 

widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 60 

tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 2. 

Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 

159,19lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W. 

Sprawność oprawy - 76%. Skuteczność świetlna oprawy - 

111,9lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Grupa ryzyka fotobiologiocznego - GR0. 

C2 X-LINE LED 5500LM MICRO-

PRM E 24 840 / L-1412 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 

1412x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 

MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 98%.Typ źródła - LED. 

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana 

z aluminium o wymiarach 280x16x5mm. Moc źródła - 

7,1W. Strumień świetlny źródła - 1131lm. Zasilanie źródła 

- 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,9. 

Temperatura barwowa - 4012K. Składowe widmowe 

R3=92,8 ,R6=82,4. Współrzędne chromatyczności 

x=0,3814 ,y=0,3821. Trwałość 60 tyś.godzin przy 

współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w 

oprawie - 35,5W. Skuteczność źródła - 159,3lm/W. 

MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 38W. Sprawność 

oprawy - 76%. Skuteczność świetlna oprawy - 113lm/W. 

IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Grupa ryzyka 

fotobiologiocznego - GR0. 

C3 X-LINE LED 6600LM MICRO-

PRM E 24 840 / L-1692MM 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 

1692x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - 

MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 98%.Typ źródła - LED. 

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana 

z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 

14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie 

źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 

81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe 

widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 60 



tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 3. 

Moc źródeł w oprawie - 44,4W. Skuteczność źródła - 

159,19lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 47W. 

Sprawność oprawy - 76%. Skuteczność świetlna oprawy - 

114,3lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Grupa ryzyka fotobiologiocznego - GR0. 

D X-LINE G/K LED 4400LM PLX E 

CMW 24 840 / L-1228 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 

1142x80x136mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - PLX. 

Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o współczynniku 

załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji 

światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka 

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z 

aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 

14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie 

źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 

81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe 

widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 60 

tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 2. 

Moc źródeł w oprawie - 29,6W. Skuteczność źródła - 

159,19lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W. 

Sprawność oprawy - 66,66%. Skuteczność świetlna oprawy 

- 98,15lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Grupa ryzyka fotobiologiocznego - GR0. Oprawa 

wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu. 

E X-WALL K9 LED 1300LM PLX E 

IP44 24 840 / L-600 

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie, nad 

lustrem. Rozsył w dół oraz do przodu oprawy, 

zapewniający równomierne oświetlenie twarzy. Wymiary - 

574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV 

odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 

2mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i 

całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ 

źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu 

LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. 

Moc źródła - 8,7W. Strumień świetlny źródła - 1392lm. 

Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw 

[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. 

Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Współrzędne 

chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 60 

tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 1. 

Moc źródeł w oprawie - 8,7W. Skuteczność źródła - 

160lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 11W. 

Sprawność oprawy - 72,7%. Skuteczność świetlna oprawy 

- 92lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

Grupa ryzyka fotobiologiocznego - GR0. 



Aw1 OPRAWA AWARYJNA 

PROJEKTOWA  

LV2O/3W/B/1/SE/AT/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP41 

• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 132x132x54 [mm] 

• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 

• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest 

Aw2 OPRAWA AWARYJNA 

PROJEKTOWA 

LVPO/3W/B/1/SE/AT/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP20 

• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 

• Montaż: podtynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 

• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest 

Aw3 OPRAWA AWARYJNA 

LVPA/3W/B/1/SE/AT/WH 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP20 

• Dioda power LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 

• Montaż: podtynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 

• Oprawa z soczewką asymetryczną 

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest 

Aw4 OPRAWA AWARYJNA 

UPDOOR 1500LM LED SHM E 

IP65 04 2J AT 840 / 

TERMOSTAT 

Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ścianie. 

Wymiary - 242x233,5x266mm. Korpus - blacha stalowa, o 

grubości 0,6mm, malowany farbą proszkową polisestrowa 

fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - SHM. Przesłona  

- szkło hartowane matowe o grubości 4mm o 

współczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i całkowitej 

transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. 

Moc źródła - 9W. Strumień świetlny źródła - 1500lm. 

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. 

Temperatura barwowa - 4000K. Ilość źródeł - 1. Moc 

źródeł w oprawie - 9W. Skuteczność źródła - 166,67lm/W. 

MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 11W. Sprawność 

oprawy - 80,5%. Skuteczność świetlna oprawy - 

109,73lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, 

Dopuszczenie PKP. Grupa ryzyka fotobiologiocznego - 

GR0.Oprawa wyposażona w moduł awaryjny o 



podtrzymaniu 2h, oraz układ grzejny z termostatem. 

Zakres temperatur pracy od -25oC do +40oC. Oprawa 

działa w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa 

oświetlenia ogólnego/nocnego i awaryjnego.  

Ew OPRAWA AWARYJNA 

ARN/1W/B/1/SA/AT/WH 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP44 

•  1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h 

• Montaż: natynkowy 

• Wymiary: 299x206x43 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 25m 

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest 

Z1 KUBIK WALL ECO LED 

UP&DOWN 2X G9 IP54 04 

Oprawa zewnętrzna naścienna na wymienne źródła LED 

tzw Retofit pasujące pod oprawkę G9. Korpus wykonany z 

aluminium malowanego specjalną farbą fasadową 

odporną na warunki atmosferyczne. Przesłona mleczna 

PMMA. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. 

Wymiary oprawy 200mm x 100mm x 110mm.  IP54. 

Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

Z2 KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 

3000LM E IP65 04 840 

Oprawa zewnętrzna wolnostojąca. Wymiary - 

150x150x900mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 

1,5mm, malowany farbą proszkową polisestrowa 

fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - 

PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg 

ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg 

ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 

drukowanych do montażu LED wykonana z ceramiki o 

wymiarach 19x19x1,7mm. Moc źródła - 25W. Strumień 

świetlny źródła - 2795lm. Współczynnik oddawania barw 

[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Składowe 

widmowe R3=95 ,R6=87,5. Współrzędne chromatyczności 

x=0,3665 ,y=0,3606. Trwałość 76 tyś.godzin przy 

współczynniku L90/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 

oprawie - 25W. Skuteczność źródła - 111,8lm/W. 

MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawność 

oprawy - 33,6%. Skuteczność świetlna oprawy - 33,5lm/W. 

IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

Z3 PAREO NEW LED 4000LM E 

IP54 04 840 

Oprawa zewnętrzna wolnostojąca montowana na słupie 

stalowym malowanym proszkowo o wysokości 4000mm z 

fundamentem. średnica słupa u podstawy 156mm, u 

nasady oprawy 60mm.  Wymiary oprawy- Øx440x630mm. 

Korpus - odlew aluminiowy, o grubości 1,5mm, malowany 

farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV odporną. 

Układ optyczny - SYMETRYCZNY. Przesłona PC - PC o 

grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 



1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 68%. 

Optyka typu RASTER - aluminium matowe, o zawartości 

aluminium 99,7%. Współczynnik całkowitego odbicia 84%. 

Współczynnik obicia rozproszonego 80%.Typ źródła - LED. 

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana 

z ceramiki o wymiarach 25x25x1,7mm. Moc źródeł - 22W. 

Strumień świetlny źródeł - 4200lm.  Ra = 80. Temperatura 

barwowa - 4000K. . Trwałość 69 tyś.godzin przy 

współczynniku L90/B10. Moc źródeł w oprawie - 22W. 

Skuteczność źródła - 190,9lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. 

Moc oprawy - 25W. Sprawność oprawy - 0,79%. 

Skuteczność świetlna oprawy - 133lm/W. IP54. IK09. 

Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

 

 






























