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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania 

  
   - zlecenie Inwestora 

- projekty branżowe 
- obowiązujące przepisy i normy 

 
2. Zakres opracowania 

   
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i 
rozbudowy obiektu pełniącego funkcje kulturalne - sala widowiskowa w Tułowicach, 
przy ul. Porcelanowej 6a, dz. nr 559, 560, 558/1, 558/2, 509/2 
 
3. Wewnętrzna instalacja elektryczna 
 
3.1. Zasilanie 
  

 Obiekt będzie posiadał moc przyłączeniową 40 kW. 
 
Parametry zasilania: 
 a. napięcie zasilania   Un=230/400V, 50Hz 
b. system sieci     
- sieć zewnętrzna    TN-C   do rozdzielni głównej 
- sieć wewnętrzna   TN-S   od skrzynki licznikowej 

 c. zestawienie mocy:    
- moc zainstalowana Pi = 73,4 kW 
- moc zapotrzebowana Ps = 38,7 kW 
- moc przyłączeniowa Pp = 40 kW 

d. ochrona przeciwporażeniowa  szybkie wyłączenie zasilania 
 

 
 
Rozbudowa obiektu będzie wymagać likwidacji przyłącza napowietrznego. W 

związku z tym ze słupa 241 do złącza ZK3 należy położyć kabel YAKXS 4x120. 
Prace dla przyłącza NN pozostają po stronie Tauron Dystrybucja.  



 

 

 

Rozdzielnię główną ośrodka kultury należy zasilić z szafki pomiarowej, która 
będzie znajdować się przy planowanym złączu ZK3 przy ścianie zewnętrznej 
budynku kablem YKY 5x35. 

Dla istniejącego WLZtu mieszkań, należy poprowadzić ze skrzynki 
rozdzielczo-pomiarowej kabel YKY 5x35 w rurze ochronnej. Istniejący kabel WLZ, 
należy zdemontować. 

Z projektowanego kabla należy zasilić istniejące odbiory na piętrze oraz 
parterze. 
Zasilanie WLZ oraz ośrodka kultury zasilić poprzez wyłącznik główny ppoż. 

 
 
3.2 Układy pomiarowe  
 
 Projekt nie ingeruje w istniejące układy pomiarowe w części mieszkalnej. W 
projekcie projektuje się przeniesienie układu pomiarowego z budynku do zewnętrznej 
szafki pomiarowej, zgodnie ze schematem ideowym. 
  
 
3.3 Kolizje  
 

W związku z rozbudową budynku należy usunąć kolizję z: 
- kablem SN 15kV należącym do Tauron Dystrybucja 
- Teletechnicznym należącym do Orange 
- Przyłączem napowietrznym budynku 

 
Powyższe kolizje są objęte osobnym opracowaniem. 
 
 
3.4. Rozdzielnice. 
  
 W budynku projektuje się nową rozdzielnicę główną. Planuje się ją 
zamontować podtynkowo.  
Istniejącą tablicę należy zmodernizować dostosowując ją do dodatkowych 
zabezpieczeń. 
 
3.5 Instalacja  oświetleniowa. 
 
 W budynku przyjęto następujące wartości natężenia oświetlenia: 

100 lx – ciągi komunikacyjne 
200 lx – pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne 
500 lx – sala widowiskowa 
 

W obiekcie planuje się zastosowanie opraw oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, 
awaryjnego w technologii LED.  



 

 

 

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne będą posiadały baterie umożliwiające pracę oprawy 
na czas min. 1h, po zaniku zasilania. 
Instalacja będzie wykonana przewodem YDYp 3/4x1,5mm2, / 750V układanym p/t. 
Obwody będą zasilone z rozdzielni głównej oraz z istniejącej tablicy znajdującej się 
na korytarzu. 
 
Na sali widowiskowej część opraw zaplanowano jako ściemniane. Oprawy należy 
wyposażyć w stateczniki standardu DALI. (Dopuszcza się zastosowanie stateczników 
0-10V, DSI, opcjonalnie DMX-512).  W rozdzielni należy zastosować moduł logiczny 
ML z wyjściami 2x500VA, sterowaniem DALI, 0-10V,DSI) do modułu należy 
podłączyć konwerter przycisków KP (4x230V), do którego należy podpiąć przycisk 
podwójny (tzw. dzwonkowy).  Przyciski powinny  posiadać możliwość wywoływania 
różnych komend w zależności od naciśnięcia krótkiego, długiego oraz puszczenia 
klawisza, które będą wykorzystywane do ściemniania opraw. W miejscu tego 
przycisku przewiduje się zastosowanie puszki głębokiej elektronicznej (z kieszenią). 
 
3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych. 
 
 Projektuje się wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich 
pomieszczeniach. Instalację należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2/750 V  w 
bruździe podłogi (gniazda przypodłogowe) i p/t (ścianki ceglane). Wszystkie gniazda 
z bolcem ochronnym w wykonaniu normalnym lub szczelnym.  
Jeśli na rzutach nie zaznaczono inaczej, to gniazda wtyczkowe instalować na 
wysokości 0,3m patrząc w pionie. Patrząc w poziomie – puszki montować w 
odległości 20cm od krawędzi otworu drzwiowego lub 15cm od ściany licząc do osi 
puszki. W innych przypadkach umiejscowienie puszek w poziomie jest dowolne. 
Odległość między kolejnymi gniazdami liczona pomiędzy osiami puszek powinna 
wynosić 72mm, a od puszek teletechnicznych 100mm.  W pomieszczeniach 
socjalnych oraz wilgotnych gniazda montować na wysokości 120 cm stosując osprzęt 
o IP 44. Stosować puszki instalacyjne głębokie, systemowe, umożliwiające 
wykonanie wewnętrznych połączeń pomiędzy sąsiednimi puszkami, przystosowane 
do montażu osprzętu przykręcanego. Rozmieszczenie gniazd wykonać na etapie 
wykonawczym. 
Przewiduje się zastosowanie zestawów gniazd ogólnych, zasilania komputerów oraz 
teletechnicznych.  
Część gniazd należy montować w puszkach podłogowych (floorbox) . 
W sali widowiskowej w pobliżu sceny przewiduje się zastosowanie zestawów gniazd 
400V, dla celów zasilania ewentualnych imprez. 
 
 
3.7 Instalacja teletechniczna. 
 
 W budynku projektuje się zastosowanie okablowania strukturalnego.  
Założenia do projektu: 



 

 

 

Projekt przewiduje budowę okablowania poziomego kat. 6A STP. 
Projektuje się montaż szafki rack w pomieszczeniu magazynu, do której będą się 
schodziły kable teletechniczne. 
Od szafki należy wykonać kanalizację teletechniczną do elewacji zewnętrznej 
budynku, 70cm poniżej ziemi. Kanalizację należy uszczelnić.  
 
 
3.8 Ochrona odgromowa. 
 
Na dachu planuje się wykonanie instalacji odgromowej, wykonanej z nienaprężnego 
pręta FeZn Φ 8 mm. Instalację należy wpiąć do istniejącej instalacji odgromowej 
budynku. 
Istniejący otok przedłużyć za pomocą bednarki FeZn 30x5. Połączyć z istniejącym 
otokiem za pomocą spawania. Miejsce to zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Na etapie wykonawczym należy wykonać pomiary istniejących uziomów. 
 
 
3.9 Instalacja połączeń wyrównawczych. 
 
 Projektuje się wykonanie  instalacji połączeń wyrównawczych w postaci 
głównej szyny wyrównawczej (GSW). 
GSW będzie połączona z rozdzielnią  LgY 16 mm2.  Będą do niej podłączone 
elementy metalowe oraz inne instalacje.  
W kotłowni oraz toaletach należy zastosować lokalne szyny wyrównawcze. 
 
 
3.10. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
 Zgodnie z normą PN-91/E-05009, jako system ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania, 
w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z 
wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych. Układ sieci zasilającej TN-
C, gdzie rozdział przewodu PEN na neutralny N i ochronny PE nastąpi w szfce 
pomiarowej. Dostępne części przewodzące tj, części metalowe urządzeń, które 
wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem (np. metalowe 
obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, kołki ochronne gniazd wtykowych, czy 
metalowe obudowy opraw oświetleniowych) powinny być połączone z przewodem 
ochronnym. Przewody ochronne powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z 
normą. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  
 
3.11. Ochrona pożarowa. 
 



 

 

 

 W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące 
parametry i cechy projektowanych  instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe budynku: 
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 
stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne muszą mieć izolację o 
napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu 
znamionowym 1000 V; 
b) Budynek wyposażony będzie w  "GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU" znajdujący się 
w szafce pomiarowej, a przyciski zlokalizowane, przy wejściu głównym do ośrodka 
kultury oraz przy wejściu do części mieszkalnej.  
 
  
3.12. Uwagi końcowe 
 
-całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi 
przepisami PBUE,BHP itp. 
-roboty instalacji elektrycznej winno wykonać osoby uprawnione. 
-wykonawca winien przestrzegać obowiązujących przepisów i norm          
-należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i próby rozruchowe, w tym pomiary 
rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabli (projektowanych i istniejących), 
symetryczności zasilania. 
- Prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służ, tj. Tauron, 
Orange 
 
 

4. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY 
Będzie posiadał moc przyłączeniową 40kW, w układzie trójfazowym.  

 
4.2 DOBÓR PRZEWODU ZASILAJĄCEGO BUDYNEK 

 
P=40,0kW  
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In=63A – Zabezpieczenie przedlicznikowe 
k2=1,6 – dla zabezpieczenia  
Na podstawie tabeli długotrwałej obciążalności prądowej przewodów, warunek 
spełnia przewód YKY 5x35 mm2, dla którego Id=89A > 69,5A. 
 
              

4.3 SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODÓW NA WARUNEK SPADKU 
NAPIĘCIA 

 
Zgodnie  z N-SEP-E-002 dopuszczalny spadek napięcia obliczony przy mocy 
szczytowej dla WLZ dla mocy 100kW nie może przekraczać 0,5%, natomiast 
całkowity spadek napięcia, liczony od złącza do dowolnego odbiornika w instalacji 
odbiorczej, nie może przekraczać 4% (zgodnie z PN-IEC 60364). 
 

 Spadek napięcia na kablu od złącza szafka pomiarowa do RG YKY 5x35  
P=40kW l=40m 
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Obliczył: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Opis opraw zastosowanych w projekcie. 
 
Oprawa A1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 22, T=4000K, Ra>80, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny=3000lm, pobór mocy 36W, klasa 
energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy,  obudowa z profilu 
aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 
opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h 
(L70B50)  
 
Oprawa A3 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 22, T=4000K, Ra>80, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny=4200lm, pobór mocy 45W, klasa 
energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy,  obudowa z profilu 
aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 
opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h 
(L70B50) 
 
Oprawa B1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny =2250lm, pobór mocy 25W, typ 
downlight, montaż nastropowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, ramka biała, 
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, 
elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h 
(L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C 
 
Oprawa C1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła 
bezpośredni w dół, IP44, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny źródeł światła 
=2200lm, pobór mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego w kolorze 
wybranym przez inwestora, dyfuzor pryzmatyczny, chłodzenie pasywne, żywotność: 
50000h, temperatura pracy: 0°C ÷ +40°C, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, 
 
Oprawa D1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny =6400lm, pobór mocy 50W, montaż 
nastropowy, zwieszany lub naścienny, obudowa z samogasnącego poliwęglanu, 
stabilizowana promieniami UV, klosz opalizowany poliwęglan, odbłyśnik stalowy, 
lakierowany na biało RAL 7035, klipsy wykonane z poliamidu, klasa energetyczna 
A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 50000h; stabilność temp. 
barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20);  wymiary: 1264x121x82mm, 
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471 
 
Oprawa D2 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny =4400lm, pobór mocy 34W, montaż 
nastropowy, zwieszany lub naścienny, obudowa z samogasnącego poliwęglanu, 
stabilizowana promieniami UV, klosz opalizowany poliwęglan, odbłyśnik stalowy, 



 

 

 

lakierowany na biało RAL 7035, klipsy wykonane z poliamidu, klasa energetyczna 
A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 50000h; stabilność temp. 
barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20);  wymiary: 1264x121x82mm, 
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471 
 
Oprawa E1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, 
strumień po przejściu przez zespół optyczny =3400lm, pobór mocy 25W, klasa 
energetyczna A++, montaż nastropowy w dedykowanej puszce,  obudowa z blachy 
stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 
9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system 
optyczny, wydajność oprawy 136lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 
80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, cos fi =0,95, układ zasilający: 
elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), 
zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 
 
Oprawa F1 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła 
bezpośredni góra-dół, IP54, T=4000K, Ra>80, I klasa ochronności, strumień świetlny 
źródeł światła = 2X390lm, wymiary: 100x136x184mm, pobór mocy 4,3W, obudowa 
wykonana z profilu aluminiowego w kolorze wybranym przez inwestora, żywotność 
15000h, waga 1,4kg, 
 
Oprawa G1 
Oprawa LED na szynę oświetleniową trójfazową natynkową, w kolorze sufitu. Wąski 
rozsył światła  
 
Oprawa H1zw 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumień 
światła ze źródeł =2500lm, pobór mocy 21W, oprawa zwieszana, rozsył światła 
bezpośredni,  obudowa wykonana ze stali i aluminium w kolorze ustalonym przez 
Inwestora (kolor sufitu), średnica 300mm, wysokość 100mm dyfuzor pryzmatyczny, 
żywotność 50000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, temperatura pracy: 0°C ÷ 
+40°, układ zasilający: zasilacz LED DALI, (Wersja H1.1 nieściemniana ze 
statecznikiem EVG) 
 
Oprawa H2zw 
Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumień 
światła ze źródeł =4200lm, pobór mocy 34W, oprawa zwieszana, rozsył światła 
bezpośredni,  obudowa wykonana ze stali i aluminium w kolorze ustalonym przez 
Inwestora (kolor sufitu), średnica 425mm, wysokość 100mm dyfuzor pryzmatyczny, 
żywotność 50000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, temperatura pracy: 0°C ÷ 
+40°, układ zasilający: zasilacz LED DALI. (Wersja H2.1 nieściemniana ze 
statecznikiem EVG) 
 
 
Oprawa H3zw 
 



 

 

 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumień 
światła ze źródeł =8500lm, pobór mocy 65W, oprawa zwieszana, rozsył światła 
bezpośredni,  obudowa wykonana ze stali i aluminium w kolorze ustalonym przez 
Inwestora (kolor sufitu), średnica 650mm, wysokość 100mm dyfuzor pryzmatyczny, 
żywotność 50000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, temperatura pracy: 0°C ÷ 
+40°, układ zasilający: zasilacz LED DALI 
 
 
 
Oprawa EW1 
Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, 
dwuzadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i 
autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem 
ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, 
wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii 
lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 2,6W, obudowa wykonana z 
profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwęglanu w kolorze 
RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej płytki do przytwierdzania 
piktogramów, widzialność 20m, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-
1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, z 
piktogramem 
 
Oprawa EW2 
Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montażu nastropowego 
lub naściennego, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją autotest wykonującą test 
funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator 
NiMH 7,2V 0,6Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem 
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 
(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 3,5W, 
obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma diodami LED 0,1W, uchwyt z 
poliwęglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej 
płytki do przytwierdzania piktogramów, widzialność 20m, świadectwo CNBOP, 
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 
11222, DIN 4844-1, z piktogramem 
 
Oprawa AW1 
Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z 
możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotest wykonującą 
test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator 
NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem 
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 
(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 
6,5W, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek, 
obudowa oprawy rozdzielona na dwie części: część z zespołem optycznym wykonana 
z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, część z 
modułem awaryjnym wykonana z białej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, 
połączenie pomiędzy modułem awaryjnym i częścią optyczną poprzez szybkozłączki, 
moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 



 

 

 

kontrolującej z dodatkowymi przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i 
pracy jedno- i dwuzadaniowej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka 
uniwersalna: do oświetlenia dróg ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokości 
<=7m, dająca strumień 238lm (dla 1h), świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 
2006/95/CE; 2004/108, (7m) 
 
Oprawa AW2 
Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z 
możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotest wykonującą 
test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator 
NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem 
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 
(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 
6,5W, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek 
wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczęściowa: część 
dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego 
wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, 
część zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału 
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, 
moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 
kontrolującej z dodatkowymi przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i 
pracy jedno- i dwuzadaniowej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka 
do oświetlenia dróg ewakuacyjnych, dająca strumień 218lm (dla 1h) i rozmieszczenie 
opraw maksymalnie co 18m przy wysokości montażu 3m, świadectwo CNBOP, 
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 
11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,  
 
Oprawa AW3 
Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z 
możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją autotest wykonującą 
test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, wyposażona w akumulator 
NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem 
autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy 
(ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 
6,5W, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakładania soczewek 
wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczęściowa: część 
dolna do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego 
wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, 
część zewnątrzna-maskująca wykonana z samogasnacego materiału 
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, 
moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 
kontrolującej z dodatkowymi przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i 
pracy jedno- i dwuzadaniowej, przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka 
do oświetlenia urządzeń p.poż., dająca strumień 274lm (dla 1h), świadectwo CNBOP, 
zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 
11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,  
 



 

 

 

 
Oprawa AW4 
Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, 
źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem 
ładowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa 
dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła 
światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), do montażu 
naściennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez 
specjalne uchwyty; z funkcją autotest, możliwość rozbudowy o do funkcji centraltest  
opartą na komunikacji drogą przewodową lub radiową, obudowa wykonana z 
samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, 
klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla 
pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C - 
bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, 
CNBOP  
 
Oprawa AW5 
Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, 
dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją 
autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, 
wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 
1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca 
bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, 
przystosowana do nakładania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie 
części: część z zespołem optycznym wykonana z samogasnacego materiału 
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, część z modułem awaryjnym wykonana z 
białej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, połączenie pomiędzy modułem 
awaryjnym i częścią optyczną poprzez szybkozłączki, moduł awaryjny składający się z 
ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej z dodatkowymi 
przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, 
przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oświetlenia dróg 
ewakuacyjnych lub stref otwartych o wysokości <=7m, dająca strumień 238lm (dla 
1h), świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,  
 
Oprawa AW6 
Oprawa awaryjna LED do montażu w stropie podwieszonym, IP41, IK07, 
dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją 
autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, 
wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 
1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca 
bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, 
przystosowana do nakładania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, 
obudowa oprawy dwuczęściowa: część dolna do montażu na stropie i mocowania 



 

 

 

zespołu optycznego i modułu awaryjnego wykonana z ciśnieniowego odlewu 
aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnątrzna-maskująca 
wykonana z samogasnacego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, 
połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny składający się z 
ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej z dodatkowymi 
przełącznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, 
przełączanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oświetlenia urządzeń p.poż., 
dająca strumień 274lm (dla 1h), świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 
2004/108,  
 
Oprawa AW7 
Oprawa awaryjna na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 
6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, 
źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem 
ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED 
sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca 
bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do montażu naściennego lub 
nastropowego; z funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test 
autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do centralki monitorującej – 
automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z samogasnącego tworzywa 
(poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, 
z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego 
samogasnącego poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po 
przejściu przez zespół optyczny =1100lm (dla 1h), 750lm (dla 2h) oraz 550lm (dla 
3h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 
UNI 11222,  EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, świadectwo CNBOP  
 


