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mgr inż. Jan Traczyk 20/93/Op OPL/IE/0137/03 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 

r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy pn.:  

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOWIE 

OPOLSKIM  

 

- WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA OPRAWY LED 

 

sporządzony w:  marzec, 2016 r. 

 

dla:    GMINA TARNÓW OPOLSKI 

UL. DWORCOWA 6 

46-050 TARNÓW OPOLSKI 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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1.OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

 

a) Umowa z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,  

c) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.2. Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej 

instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego w budynku Szkoły 

Podstawowej w Tarnowie Opolskim. 

 

1.3. Charakterystyka ogólna obiektu 

 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie 

Opolskim.  

 

1.4. Instalacja oświetlenia w budynku 

 

Projektowany jest demontaż istniejącej instalacji oświetlenia oraz montaż nowej instalacji 

oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenia dróg ewakuacji. 

Zaprojektowano oświetlenie ogólne oprawami LED nastropowymi, z opalowym dyfuzorem, 

wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Zaprojektowano zastosowanie 

następujących opraw: 

 w  sali sportowej: 

o oprawy LED 1287 6000lm 50W - oznaczenie A3, 

 w  pomieszczeniach kuchni: 

o oprawy LED 1287 6100lm 50W - oznaczenie A4, 

 w  pomieszczeniach magazynowych, przyziemiu: 

o oprawy LED 1587 4500lm 39W - oznaczenie A1,  

o oprawy LED 1287 3000lm 25W - oznaczenie A2, 
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 w  pozostałych pomieszczeniach: 

o oprawy LED 840 3200lm 30W - oznaczenie B1,  

o oprawy LED 840 4300lm 40W - oznaczenie B2,  

o oprawy LED 840 6000lm 50W - oznaczenie B3. 

Dla zapewnienia minimum oświetlenia w razie zaniku napięcia zasilającego zaprojektowano 

oświetlenie ewakuacyjne. Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewniają 1 godzinę 

świecenia po zaniku napięcia dzięki wbudowanym akumulatorom,  

 oprawy 4xLED - oznaczenie AW1 i AW2. Zgodnie z PN-EN 1838 oświetlenie dróg 

ewakuacyjnych powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Zasilanie tych opraw wykonać 

przewodem YDY4x1.5mm
2 

sprzed wyłącznika oświetlenia.
 

Dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z piktogramem „na jasno” 

oznaczenie EW1(jednostronne), LED IP40, oznaczenie EW2(dwustronne) LED IP40.  

Na zewnątrz oprawy oznaczone Awzew, IP65 LED -20st.C  zasilane przez  wbudowany 

elektroinwerter.  

Instalacje oświetlenia w budynku do projektowanych opraw oświetleniowych wykonać należy 

przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm
2 

 
 

ułożonymi  p/t. Włączniki oświetlenia 

podtynkowe instalować na wysokości 1.3 m od posadzki. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych 

załączane przyciskami w obwodach z przekaźnikami bistabilnymi.     

Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1: 

- sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, kuchnia  300lx, 

- WC, łazienka, szatnie 200 lx, 

- pomieszczenia techniczne 200 lx, 

- korytarze i ciągi komunikacyjne, magazyny 100 lx. 

Obliczenia natężenia oświetlenia dla dobranych typów i rozmieszczenia opraw wykonano na 

programie Dialux.  

Oprawy w węzłach wc, łazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwójnej lub  

wzmocnionej. 

Zasilanie opraw oświetleniowych projektuje się z istniejących obwodów oświetlenia z 

istniejących rozdzielnic piętrowych - 1 obwód na 8 opraw oświetleniowych lub dwa 

pomieszczenia.
 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, zastosowany osprzęt instalacyjny, pokazano na planach  

instalacji oświetlenia - rys. nr E-01 - E-04. 

 



3 
 

1.5.Charakterystyka i ilość opraw 

 

OZN A1 - 12 szt. 

Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik  

z blachy stalowej lakierowanej na biało . Oprawa o wymiarach 1587mmx129mmx136mm. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla 

L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 4500lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 39W. Wydajność świetlna co najmniej 

115lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył 

oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,7Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN A2 – 8 szt. 

Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik  

z blachy stalowej lakierowanej na biało . Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla 

L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3000lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 25W. Wydajność świetlna co najmniej 

120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył 

oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,2Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN A3 – 8 szt. 

Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik  

z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla 

L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 

113lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył 

oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,5Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 
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OZN A4 – 7 szt. 

Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik  

z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o wymiarach 1287mmx129mmx136mm. 

Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla 

L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6100lm, pobór 

energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 

113lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył 

oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,5Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN B1 – 96 szt. 

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysokość max 60mm i 

pryzmatyczny dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa 

wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, 

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 30W. Wydajność świetlna co najmniej 106lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył oprawy 

zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 1,6Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN B2 - 30 szt. 

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysokość max 60mm i 

opalowy dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa 

wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, 

SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 4300lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 40W. Wydajność świetlna co najmniej 107lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył oprawy 

zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 1,6Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN B3 - 96 szt. 

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysokość max 60mm i 

opalowy dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa 

wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, 
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SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 120lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył oprawy 

zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,2Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

 

OZN AW1- 49 szt. 

Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji, IP65. Jednostronna. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System monitoringu opraw 

ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy 

biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg.  

 

OZN AW2- 9 szt. 

Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji, IP65. Nastropowa. Transparentny dyfuzor dla zapewnienia 

maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System monitoringu opraw ATI z 

automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. 

Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 356x156x60mm. Waga 1,80kg.  

 

OZN AWzew- 6 szt. 

Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Transparentny dyfuzor dla zapewnienia 

maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System monitoringu opraw ATI z 

automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. 

Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20kg. Przystosowana do pracy w 

temperaturach od -20st.C. 

 

OZN EW1- 22 szt. 

Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Jednostronna. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System monitoringu opraw 

ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy 

szary. Dyfuzor opalizowany.  Wymiary 340x140x42mm. Waga 0,75kg. 
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OZN EW2- 11 szt. 

Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Dwustronna. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródła LED.  System monitoringu opraw ATI z 

automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. 

Dyfuzor opalizowany.  Wymiary 340x285x32mm. Waga 1,05kg. 

 

1.6. Ochrona od porażeń 

 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC-

60364-4-4-4-41/2000 w układzie TN-S w zakresie instalacji wewnętrznych. 

 

1.7.  Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepięciowej PN-93/E-05009/443 istniejąca  

ochrona przeciwprzepięciowa zrealizowana w rozdzielni RG stopień ochrony B+C. 

 

1.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- objęte niniejszym 

projektem roboty budowlane nie wymagają opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

1.9. Normy i przepisy 

 

Całość prac elektromontażowych wykonać zgodnie z:       

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektromontażowych wyd. 1980 r. 

 PN-EN 12464-1:20002 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy- miejsca pracy we 

wnętrzach. 
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 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, 

Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 834, 

835). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

80, poz. 563). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 75 poz. 690 – tekst jednolity, wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 1992 nr 92, 

poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2004 nr 96, 

poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563). 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. V 

„Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa . 

 

1.10. Uwagi końcowe 

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i 

normami.  

2. Po wykonaniu całości prac wykonać komplet pomiarów elementów instalacji elektrycznej.  

3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zgody autorów, lub akceptacji uprawnionego 

inspektora nadzoru branży elektrycznej. 
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2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

 
l.p. Oznaczenie 

 na rysunku 

Typ oprawy Ilość  

[kpl.] 

    

1 A1 Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. 

Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o 

wymiarach 1587mmx129mmx136mm. Oprawa wyposażona w układ LED o 

trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 4500lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 39W. Wydajność świetlna co najmniej 

115lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ 

świetlny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 

2,7Kg. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

12 

2 A2 Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. 

Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o 

wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposażona w układ LED o 

trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3000lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 25W. Wydajność świetlna co najmniej 

120lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ 

świetlny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 

2,2Kg. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

8 

3 A3 Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. 

Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o 

wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposażona w układ LED o 

trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 

113lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ 

świetlny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 

2,5Kg. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

8 

3 A4 Obudowa w kolorze szarym i opalowy dyfuzor wykonane z poliwęglanu. 

Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa o 

wymiarach 1287mmx129mmx136mm. Oprawa wyposażona w układ LED o 

trwałości eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. 

Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6100lm, pobór energii 

(całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 

113lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ 

7 
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świetlny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 

2,5Kg. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

4 B1 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysokość max 

60mm i pryzmatyczny dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej 

lakierowanej na biało. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 30W. Wydajność świetlna co najmniej 106lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. 

Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 1,6Kg. Oprawa 

posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

96 

5 B2 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 540mm x 175mm, wysokość max 

60mm i opalowy dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na 

biało. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 

godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy wynosi 

co najmniej 4300lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 

40W. Wydajność świetlna co najmniej 107lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 

4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. Rozsył oprawy zgodny z 

obliczeniami do projektu. Waga całkowita 1,6Kg. Oprawa posiadająca badania 

fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

30 

5 B3 Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysokość 

max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej 

lakierowanej na biało. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości 

eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Całkowity 

strumień świetlny z oprawy wynosi co najmniej 6000lm, pobór energii (całkowity 

wraz z zasilaczem) nie więcej niż 50W. Wydajność świetlna co najmniej 120lm/W. 

CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposażona w układ świetlny. 

Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga całkowita 2,2Kg. Oprawa 

posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471. 

96 

6 AW1 Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System 

monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc 

źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 

356x152x60mm. Waga 1,80kg.  

49 

7 AW2 Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji, IP65. Nastropowa. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System 

monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc 

źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 

356x156x60mm. Waga 1,80kg.  

9 
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8 AWzew Oprawa oświetlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Transparentny dyfuzor dla 

zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  System 

monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc 

źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 

356x152x60mm. Waga 2,20kg. Przystosowana do pracy w temperaturach od -

20st.C. 

6 

9 EW1 Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Jednostronna. Transparentny 

dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródło światła LED.  

System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  

Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany.  Wymiary 

340x140x42mm. Waga 0,75kg. 

22 

10 EW2 Oprawa oświetlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Dwustronna. Transparentny 

dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej. Źródła LED.  System 

monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc 

źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany.  Wymiary 

340x285x32mm. Waga 1,05kg. 

11 

 

UWAGA: 

Przedstawione w dokumentacji urządzenia mają charakter przykładowych, obrazujących 

minimalne parametry techniczne oraz jakościowe zastosowanych urządzeń i rozwiązań, 

uzgodnione z Inwestorem. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w kompleksowej 

dokumentacji, w tym PW, STWiORB, przedmiarach robót pod warunkiem, że będą one o  

parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w w.w. 

dokumentach.  W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów 

uwiarygodniających przedmiotowe parametry. Przedstawione dokumenty będą weryfikowane 

przez Projektanta.  
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3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

E-01. Plan instalacji elektrycznych - rzut przyziemia 

E-02. Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru 

E-03. Plan instalacji elektrycznych - rzut I piętra 

E-04. Plan instalacji oświetlenia - rzut II piętra 

 

 

 


