7/ vlr

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

,1
OBIEKT

ZAKI-ADOPIPTUNCZO-LECZNICZY

ADRES

78-640TUCZNOUL.STASZICA5

BRANZA

ELEKTRYCZNA

INWESTOR

-LECZNTCZY
Z AKLN) OPIETUNCZO
SPZOZ TUCZNO

OPRACOWAI,

J. KUBLICKI nr upr. 48/SzJ76
t
td

SZCZECIN LIPIEC 2OO9

TECHNICZNA
SPECYFIKACJA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WPOMIESZCZENIACH
MODERMZOWANEGO ZAKN-ADU OPIEKUNCZO-LECZMCZEGO
W TUCZNIE PRZY UL STASZICA 5

E-OI INSTAIACJE ELEKTRYCZNE
- Robotyw zakresieprzewod6winstalacjielektryczrych
Korly STWiOR: 45310000-3
oraz oPrawelekfYcznYch
45315700-5 Instalowanierozdzielni elekkycznych
45317000-2- lnne instalacjeelektryczne
Wewnqtrzneinstalacje elektryczne
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- Robotyw zakresieprzewod6winstalacjielektrycznychoraz oprawelektrycmych
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SPis treSci:
1. WstqP
2'MateiatY
3. SPrzPt
4. TransPort
5. WYkonanierob6t
6 Nadz6rnad pracamielektrycznymi
7. Konhola jakoSci rob6t
8. Obmiar rob6t
9. Odbi6r rob6t
10.PrzepisY
I. WstPP
I .I PrzedmiotSpecyfikacji Technicznejsato wymaganiadotyczQcewykonaniai
odbioru instalacji elektrycznych wewnEtrznych w pomieszczeniach
modemizowanegoZakladuOpiekuiczo-Leczniczegow Trrczrrteul Staszica5
| .2 Zaksesrcb6t objgtych Specyfikacja Techniczrq
Zakresrob6tobjEtychSpecyfikaoj4Techniczn4dotycz4prowadzeniarob6t
elektrycznychiobejmuj4cychwykonanieinstalacjielektrycznychwewnqhznychw

w pomieszczeniachmodemizowanegoZakladu OpiekuriczoLecznlczegow TuczniSe
przy ul Staszica5
W zakrespodstawowychRob6t SpecyfikacjiTechnicznejwchodzq
a) przebudowaistriej4cej tablicy rczdzielczei na 1l pigttze
b) instalacjao6wietleniapodstawowegoi gniazdwtykowych
c) instalacjapolqczehwyt6wnawczych
d) instalacji elektrycznych
oke6lenia
1.3Podstawowe
PodstawoweokeSleniew niniejszejSpecyfikacji technicznej s4zgodnez
odpowiedniminormamii okre6leniamipodanymiw wymaganiach og6lnych,
1.4Og61newymaganiadotycz4ceRob6t
Wykonawcarob6tjest odpowiedzialnyza wykonanierob6t zgodniez dokumentacja
projektow4 specyfrkacjqpoleceniaminadzoruinwestorskiegoi autorskiego,zgodniez
art.22,23i 28 ustawyPrawobudowlane.
GeneralnyWykonawcamusi stosowa6siq do wymagahzawafiychw umowie
szczeg6lowej
2. MATERJAI-Y
2.1 Og6lnewyrn agantadotycz4cematerial6w
Stosoivanemiteri atyi urzqdzenamusz4byd nowe,najlepszejjakoSci,o parametrach
do czynnik6w zewnetrznych,na kt6rych dzialaniemog4byd
dostosowanych
wystawione,a takZedokladnieodpowiada6warunkomniezbqdnymdo prawidlowego
wykonaniapowierzonychrob6t orazdo poprawnegofunkcjonowaniacalej instalacji
elektrycznej.
Stosowanematerialy i wz$zenia muszeposiadadodpowiedniedeklaracje zgodnodcilub
certyfikaty dopuszczajqcedo stosowaniaich w budownictwie.
Wykaz podstawowychmat..uial6wprzy wykonywaaiuinstalacji elektrycznych:
wg z.alqczniJK:a
2.2Odbi6r material6wna budowie
Wyzej wymienionemateriatynaleZrydoslzrczy'ltaplac budowy ze Swiadectwami
jako6ci,atestamii kartami gwarancyjnymi.
bostarczonematerialynaleZysprawdzii pod wzglqdemkompletnoscii zgodnoiciz
danymitechnicznymiwytw6rcy.
Pneprowadzil oglgdzinystanumaterial6w(pqknigcia,ubltki, zgniecenia)'
skladowaniematerial6w
WszystkiematerialyelektrycznenalezTskladowadw zamykanychmagazynachw
warunkachoke6lonych przezproducenta
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3. SPngt
Og6lnewymagania dotycz1cesptzptupodanow wymaganiachog6lnych'
Wykonawcaprzystgpuj4cdo wykonaniainstalacjielektrycznychwewnqtrznychwinien
siEwykaza6moZliwo6ci4korzystaniaz elefutonarzgdzii sprzgtugwarantuj4cego
wladciw4 jakodi rob6t.
4. TRANSPORT

.
:'-\

Wykonawcaprzystgpujqcydo wykonada instalacjielektrycznychwinien wykazadsiQ
Srodk6wtransportu:
mozliwo$ci4korzystaniaz nastQpujqcych
samoch6ddostawczY
Na Srodkachtransportupflewozonematerialyi elementypowinny byl zabezpieczone
ukladanezgodniez warunkamitransportuwydanymiprzez
pned ich prznmieszczaniem,
rytw6rcE dla poszczeg6lnychelement6w'
5. WYKONANIE ROB6T
Wykonanierob6t nale2rywykonac zgodniez obowiqguj4cymiprzepisami i normami
5.1 Instalacjeelektryczre
5.1.1Tablicerozdzielcze
5.1.1.1 Monta2tablicrozlzielczych
Przedprzystqrieniemdo monl inruwqdzeirprzykrpcanychna konstrukcjachwsporczych
dostarczanychoddzielnie,nale2rykonstrukcjete mocowai do podlo2aw spos6bpodany
w dokumentacji.
Tablice rczdzielcze we wnQcenaleZyzamontowa6nastEpuj4cspos6b:
Przed przystqpieniemdo montazutablicy rozdzielczejw Scianie naleZy sprawdzi6
czy jest moZliwoid zamontowaniatablicy rozdzielczejw Scianieto maczy czy ies/"
odpowiednia gruboSdScianydo montowanejtablicy i czy po wykuciu otworu
6ciananie ulegrie zawaleniu.
Przy wykuwaniu duZegootworupod tablica rozdzielczq nale?y zamontowa6nad
tablic1 tozdzielcz4 nadptoze,(dtugodi nadpto2apowinna byt dlu2szao %
szeroko5citablicy rozdzielczej.
W Scianiew kt6rej ma by6 zamontowanatablica rczAzielcza najpierw naleiry
wykui otw6r do zamontowania nadpro2aobsadzaj4cgo w zaprawie muraxskiej.
Po zamontowaniuosadzeniunadprozai wypelnieniu szczelinnad nadpro2em
zaprawEnaleiry przyst4lti6 do w1'lrasowaniamiejsca dla tablicy pod
zamontowanymnadProZem.
Wykut4 wngkE naleZy obrobid zaprawq abyplaszczyznybyly r6wne'
W miejscuprzeznaczeniaoznaczy6punkty osadzeniakolk6w ; po usunigciuurz4dzenia
wpviercid otwory, zatoirytkolkt i umocowa6urz4dzeniapo ponownym ustawieniuna
miejscu,
wlaSciwYm
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Po ustawieniuurz4dzentanale|yzainstalowadaparatyi vzqdzeniazdjqtena czas
traasportui dostarczonew oddzielnychopakowaniach,dokEcii w spos6bpewny
wszystkie6rubyi wkrgty w polqczeniachelekhycznychi mechanicznych,
zatoiry|oslonyzdjEtena czasmonta2u.
niskiegonapipcia
5.1.2Sieciwngtozowe
a) Przewodygl6wne naleZyprowadzif w rurachizolaryjnych, w korytkachna
odcinkachuloZonych 1ubpod tynkiem,
b) Kable lub przewodyw oslonachnaleirykJasdbardzostarannie.
NaleZyzapewni6takie wykonanie, aby przewodyuszkodzonemogly byi wymieniane
bez koniecznoici rozkuwaniaScian.
nie powinnaby6
c) Odleglo5dw dwietlemigdzykablamielektroenergetycznymi
kabli lub niZ dwukrotna
mntejszarn?Srednicazewnptrznagrubszegoz sq,siaduj4cych
irednica kablajednoZylowegoulozonegow wi@ce,skladaj4cejsip z kabli
jeclnozylowychw ukladziewielofazowy.rn,odleglo36migdzy warstwamikabli nie
powinnabyd mniejszaniZ 15cnr,
d) Najmniejszedopuszczzlneodleglodcikabli od ruroci4g6wwentylacyjnych,
wodociqgowychi wynosz420 cm,
e) Przejdciakabli przezwewngtrmedcianypomieszczefi,ptzegrodyi stropynaleZy
wykonywa6w rurachlub innych oslonachotaczaj4cych,rtry naleff uszczelnii.
PrzejSciakabli pomiEdry strefamipoiarowymi nalefi uszczelnil mateialem o takiej
odpomoici ogniowejjak dcianalub stroppomigdzyshefamipoZmowl'rni.
Pr4 sktzyzowaniukabli z innymi kablamilub z innymi przewodamiizolowanymi,
odlegloS6w Swietlepomigdzynimi powinnawynosi6,co najmniej 5 cm'
5.1.3instalacjao6wietleniowai gniazdawtykowe
5.1.3.1 Wymaganiaog6lne
NaleZyzapewni6r6wnomiemeobci4zeniefaz linii zasilajqcychptznz odpowiednie
przyl4czenieodbior6w l-fazowych.
Tfulice z apantvqzabezpieczajqc4nale?ysytuowai w taki spos6b'aby zapewnii:
przeddostppemniepowolanychos6b.
latwy dostgp,zabezpieczenie
Mocowaniepuszekw Scianachi grriazdwtykowych w puszkachpowinnozapewnia6
niezbgdnqq'tzymalodi na wyciqganiewtyczki z gr,:azda.
Gniazdawtykowe i wylqczniki nale2ymontowai w spos6bnie kolidujqcy z
wlposaZeniemPomieszczetria.
W trazienkachnaleLtyprzestflegaezasadypoprawnego rczmieszczaniasprzQtuz
uwzglQdnieniemstref ochrronnych.
Polo2eniewyl4c zmk6w naleiryprzyjmowa6takie, aby w calym pomieszczaniubyly
jednakowe.
Pojedynczegniazdawtykowe ze stykiemochronnymnaleZyinstalowa6w takim
polozeniu,aby styk ten wystgpowalu g6ry.
Przewodydo gniazdwtykowych 2-biegunowychnaleff podlqczyi w taki spos6b,aby
przew6dfazowy dochodzil do lewegozacisku,a przew6dneutralny- do prawego
zacisku przew6ddo kolka w gnieZdzie.

instalacji
5.1.3.2Trasowanie
Trasowanienale2ywykonacuwzglgdniajqckonstrukcjebudlTrku oraz zapewniaj4c
z imymi instalacj
ami.
bezkolizyjnoS6
Trasainstalacjipowinnabyi przejrzysta,prostai dostgpnadla prawidlowejkonserwacji
i remont6w.
Wskazanejest, aby trasaprzebiegalaw liniach poziomychi pionowych.
5.1-3.3Kuciebruzd
do Srednicyrury z uwzglgdnieniemrodzajui grubo5citynku.
Bruzdy naleirydostosowad
Przy ukladaniudw6chlub kilku rur w j ednejbruZdzieszerokod6bruzdypowinnaby6
tak4 aby odstgpymigdzy rurami wynosily nie mniej niZ 5mm.
Rury zalecasiEukladadjednowarstwowo.
Zabraniasip wykonywaniabruzdw cienkichScianachdzialowychw spos6boslabiaj4cy
ich konstrukcjg.
ZabraniasiEkuciabrwd, prznbi' i przepustoww betonowychelementachkonstnrkcyjno
- budowlanych.
Przy przejsciachzjednej stronyScianyna drug4lub ze scianyna stropcalarurapowirura
by6 pokrytatynkiem.
PrzebiciaprzezScianynale2rywykonywai w taki spos6b,aby rurq moina bylo wygina6
lagodnymitukami. Rury w podlodzemogqbyd ukladanew warstwachkonstrukcyjnych
podlogi, ale w taki spos6b,aby nie byly narazonena naprqzeniamechaniczne.
Mog4 byi oner6wnte2 zatapianew warstwiewyr6wnawczejpodlogi.
puszek
5,1.3.4Ukladanierur i osadzenie
Rury naleiryukladai i mocowa6w uprzedniowykonanychbruzdach.
tr-ukiz rur sztywnychnaleZywykonlwa6 przy uztJciugotowychkolaneklub przez
wyginanierur w trakcie ich ukladania.
rury nie mo2eby6 wigkszeni2 l5o/owevmqtrnrej
Przy ksaaftowaniutrukusplaszczenie
Srednicyrury.
j ednokielichowychlub zlAczek
tr 4czenierur nalezywykonywai za pomocqpotqczeri
dwukielichowych.
Puszkipowinny byd osadzonena takiej glebokodci,aby ich g6makrawqdrlpo
otynkowaniuScianybyla zr6wnanaz tyfiem.
Przedzainstalowaniemnale2yw puszcewyci46wymagan4liczbEotwor6w dostosowan4
do Srednicywprowadzanychrur.
Koniec rury powinien wchodziddo Srodkapuszkina glgbokoSd5mm.
5.1.3.5Wciaganieprzewod6wdo rur
Po przykryciu warstw4tynku lub masybetonowej,naleZywciryal ptzewodyprzy
u2yciu sprgZynyinstalacyjnej,zakoirczoneiz jednej stronykulk+ a z drugiej uszkiem.
Zabraniasig uld adartiarur v'nazz wci4gniqtymiw nie przewodami.
5.1.3-6Ukladaniei mocowanieprzewod6ww tynku.
Dopuszczasig prowadzenieprzewod6welekhycznychw tynkach,pod warunkiem
pokryciaich warstwQtynku o gruboSci,co najmniej 5mm.

-

6

Dopuszczasig stosowanieprzewod6wwielo2ylowych plaskich'
do
Przewodywprowadzonedo puszekpowinny miednadwyi:kEdlugo6ciniezbQclna
wykonaniapol4czeri.
Zagigciai h*i w plaszczyimieptzewodupowinny byd lagodne,w tym celu nalezy
ptzeciq1wzdtl? mostki pomipdzy Zylamiprzewodunie uszkadzajqcich izolacji.
Podlo2edo ukladaniana nim przewod6wpowinnobyi gladkie.
Przewodynaleirymocowai do podlozaza pomoc4klamerek.dopuszczasiQr6wniez
mocowanieza pomocqgwoZdzik6w wbijanychw mostekprzewodu.
w odstEpachokolo 50cm.
Mocowanieprzewod6wnaleZywykonyr,va6
Do puszek naleirywprowadza6tylko te pvewody, kt6re wymagaj4lqczeniaw puszce;
pozostaleprzewodynaleZy prowadzii obokpuszki
w betonie,w warstwiewyr6wnawczej
Zabraniasig ukladaniaprzewod6wbezpoSrednio
podlogi, w zlqczachplytitp. bez stosowaniaoslonrurowych.
'/-\

,

przewod6w
5.1.3.7Przygotowaniakoric6w 2ry1i tr4czenie
W instalacjachelektrycznychwngtrzowychl4czenieprzewod6wnaleZywykonylvadw
osprzgcieinstalacyjnymi w odbiomikach.
Nie wolno stosowadpol4czei skrgcanych.
Przewodymusz4by6 uloZoneswobodniei nie mog4byi naraZonena naci4gii
dodatkowenaPrqZenia.
Do danegozaciskunaleZyprzyl4cza1przewodyo rodzajuwykonani4 przekoju i w
liczbie, dojakich zacisktenjest dostosowany.
W przypadkustosowaniazacisk6w,do kt6rych przewodysqprzyl4czanezapomocq
oczek,pomipdzyoczkiema nakrEtk4oraz pomigdzyoczkamipowinny znajdowadsiQ
przedkorozj4 w spos6bumozliwiajqcypneptyw
podkladki metalowe,zabezpieczone
prqdu.
Zdejmowwie izolacji i czyszczenieprzewodunie moZepowodowa6uszkodzef
mechanicznych.
W pr4padku stosowaniazyl ocynowanychprocesczyszczenianie powinienuszkadzal
warstwy cyny.
Kofce przewod6wmiedzianychz zylami wielodrutowymi (linki) powinny byd
zaptasowanymitulejkami.
zabezpieczone
5.1.3.8Monta:ZoprawoSwietleniowych
Uchwyty Oaki) do opraw zwieszakowychmontowanew stropachna budowienale2y
montowadpfzez:
- wkrgceniedo zabetonowanej
puszki sufitowej przystosowanejdo tego celu,
- wkgcenie w metalowych kolk6w rozporowy'
- w betonowanie,
Podanewyzej mocowaniepowinno wytrzymat silg 500N (dla opraw o masiedo 10kg).
Zawieszanieopraw zwieszakowychpowinno umoZliwiai ruch wahadlowyoprawy.
Przewodyopraw oSwietleniowychnale?yl4czyt z przewodamiwlpust6w za pomoc4
zl1czySwiecznikowYch,
5.1.4,Wymaganiaog61nedotyczqceochronywewnqtrznejobiekt6w
wnQhzaobiektu
Ochronawewngtzna j estto zesp6l3rodk6w,shrZ4cydo zabezpieczania

budowlanegoprzedskutkamipr4dupiorunowego.
rozwiqzaniaochronywewngtrznej;
Wyr62niasig nastQpuj4ce
ekwipotencjalizacjp, odstgpyizolacyjne,dodatkowezabezpieczentawzqdzeh.
Ekwipotenojalizacjguzyskujesig za pomocqprzewod6wwyr6wnawczychlub
ogranicznik6wprzepigl,lqczqcychinstalacjgodgromow4z konstrukcjqmetalow4
obiektu,metaloweinstalacje,zewnetrzneczq5ciprzewodzqce,uziemienieoraz
elektrycznew obrgbiechronionychobiekt6w.
Pol4czeniawyr6wnawczenaleZywykonl"wadna poziomieziemi lub w cz96ci
podziemnejobiektubudowlanego,\qcz4cz gl6wnqszyn4uziemiaj4c4obiektu
uziemieniewraz z instalacj4odgromow4wszystkiewprowadzonedo obiektuinstalacje
metalowe,metalowekonstrukcjeobiektubudowlanego,powloki i oslonymetalowekabli
PEN instalacji elekhycznej.
i przewod6w,przewodyochronnePE i ochronno-neutralne
6 NADZ6RNAD PRACAMI ELEKTRYCZI\TYMI
Osobaprowadzqcanadz& na pracami elekhycznymi powinna posiadai uprawniema
instalacji elektrycznychi energetycznych
kierownika budowy i rob6t w specjalnoSci
( kwalifikacyjne t
D) .
prace
elekhyczne z'Ntqzanez montaizemi pracekontrolno
Osoby prowadz4ce
"u
posiada6
kwalifikacje typu E
pomiarowepowirme
7 KONTROLA JAKOSCI ROB6T
zasadykontrolijakoScirob6t
7.1Og61ne
Og61nezasadykontroli jakoScirob6t podanow wymaganiachog6lnych.Kontroli
dokonujpInspektorNadzoruRob6t Elektrycznych.
7.2 Regulacjainstalacji
Po zakoriczeniuprac montazowychi po spelnieniuwszystkichwymaganychwarunk6w
wykonawcauruchamiainstalacjqoraz wykonujepr6by, pomiary i pracewykoriczeniowe
j estprzeprowadzidte pr6by i sporzqdzi6sprawozdania
Wykonawcazobowiq-zany
w tlTn zakesie.
zgodniez wymogamii normamipolskimi obowiq-zuj4cymi
SOBMIARROBOT
obmiar rob6t polegana okredleniu fakycmego zakresuwykonanychrob6t orazpodaniu
material6w.
rzeczywistychilo6ci u2ry'tych
ObmiarRob6t obejmujeroboty objQteumowqoraz ewentualnedodatkoweroboty i
nieprzewidziane,kt6rych koniecznoSiwykonaniauzgodnionabqdziew trakciehwanid
rob6t, pomigdzyWykonawcqa Inwestorem.

9 ODBI6RROB6T
z PolskimiNormamii art.54-56Prawa
zgodnie
Rob6tnalezydokonywad
Przejqcia
Budowlanego.
PrzyjqcieRob6t mo2enastqpii tylko w prrypadkupozl'tywnegowyniku
pr6b i pomiar6w,j ak r6wnieZwykonaniaprac zgodtttez
przeprowadzonych
dokumentacj4wyk onawcz1,a takZeobowi4Tuj4cyminormami oraz ptzepisaatl
wykonaniaprac
9.1KontrolazgodnoSci
powykonawcz4'wrzv z wymaganyml
Do odbiorunale2ryprzedlo2yf dokumentacjQ
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badaniamii pomiarami elektrycmymi( natE2eniao6wietlenia, samoczynnewyl4czanie
zasilenia, opomoS6izolacji przewod6w,opomod6uziomu,sprawdzeniewyNqcmtk6w2
jakoSci,atestamii kartami gwarancyjnymi.
r6znicowoprqdowych) ze Swiadectwami
Dokumentacja powykonawczapowinnazawiera6:
projekt techniczny,uzupelnionyniezbpdny'rninowymi lub dodatkowymi rysunkami,
kompletprotokol6wpr6b monta2owych,dwiadectv/jakoSci material6w, maszyn,
urz4dzehi apamt6w(karf gwaraacyjne)dostarczonychprzezwykonawcgrob6t oraz
instnrkcjaeksploatacjiwykonanejinstalacjilub zainstalowanychurzqdzeti'
w 2 egz.emplarzach,
- protok6ty,badaniai pomiaryw 3 egzemplwzach,
Prawnadokumentacjapowykonawczapo winna obejmowai: zaktualizowanedokumenty
prawne,dokumenty,kt6re powstatyw czasietrwania wykonyrvanychrob6t, dotyczqce
nowych zagadnieri,dziennik budowy, protokoly ewentualnychodbiorc6w
maj4c4istotneznaczeniedla prackomisji odbioru
czEsciowych,korespondencjE
kofcowego oraz inne dokumentyw zakresiezaleznymod charakterui specjalno6ci
w p62niejszymeksploatowaniuobiektu.
rob6t, niezbQdne

IO.PRZEPISYZWIAZANE
10.1 Roboty wykonyi;vane bpdq zgodnie z regulami szhrki budowlanej oraz zgodrie z
obowiqpujqcymi normami i przepisami na clzief wykonywania prac:

ZestawieniematerialowTucznoetaDI
1 . CementCEM I 42.5 - workowanv
2. gniazda 2-biegunowe16NZ plthermeVaznepodw6ine
J.
Gniazdap-o4w6jnez uziem.p/t
I-4cznikp/t Polo System- Swiecznikowy
5.
oprawaDownlight wstropowaBERYL M22 2x26W EYG
Piasekuszlachetniony
plaskownikperforowany
7.
8.
Pffi odgalgzne4-tor.2,5 mm2
9. Przow6dYDYo450/750V3x1.5mrr2

t
s*

sn
szt
szt
m3
m

szt
m

10. Przew6d
YDYo-750V3x1.5mm2

m

Przew6dYDYp-750V 4x1,5run2
t2. Puszkaokraglauniwers.Po-80z polcvwa D/t
lJPuszkaPO 60 mm kofoowa bez ooknw
14. RurainstalacyinaeladkaRB 20 mrn
15. Sruby stalowe
t6. Swietl6wkakomoakt.ElekhonicPLE/C 26 W
t7. uchlvrrty
1 8 . Wapnohydratyzowaneworkowane,gat.I
19. Wyhcznikp/pora2eniowy
P 312 16A,/30
rtA
20. Zhczka komoensaciando lN ZCL 2l

m
szt
szt

ll.

m
kg

szt
szt.
t
szt
szt

Zestarvienie materialow

II

1 . CementCEM I 42.5 - workowanv

2. gniazdaz-biegunowo
164/2p/t hermetyczne
Dodw6ine
3^
5.
6.

Gniazda podw6jne z wziem. p/t
Gniazda pojedyncze zuziem. ph

kinkiet ozdobnvoodw2x60W
LampaenergooszczQdna
SL 18 W Prismatic
7. ,,?Lcznknlt bryzgoszcz.250V/6A WNt-100C
8 . tr-acznikp/t Polo Svstem- l-biegunowe
9. L4cznik p/t Polo System- kzyzowy
1 0 tr-4cznikp/t Polo System- schodowykoncowy

szt
szt
sd
sd

szt
8zl

sn
s^
szt

1 1 l-4cznik p/t Polo System- Swiecznikowy

szt

1a

szt

modul awa4jny 2h

13 oprawaDownlight wshopowaBERYL M22 2x26W EYG

sn

1 4 oprawaewakuacyjnaHybryd 8W 2h

s^

1 5 oorawaRUBIN clean4x18W PLX IP54 EVG

sd.

1 6 oprawatyp AGAT cleanSCM 4x18W PPAR SH 840

szt

1 7 Oprawat)?u NEPTUN-22x36WIP54

sn

1 8 Piasek uszlachetniony

m3

1 9 olafonieraAMETYST 2x18W OPAL EVG

sd

20 plaskownik perforowaly

m

2 l Plgki odgalgzne 4-tor . 2,5 mIJa

sd

22 Przew6dYDYp450/750Y3xl ,5mr2

m

Przew6dYDYp-750V3x1,5mm2

m

24 Przew6dYDYo-750V4x1.5mm2

m

25 Puszkaokr4glauniwers.Po-80z pokryrr4 pit

szt

26 PuszkaPO 60 mm kofcowa bezpokrywy

szt

2'.7 rozdzielnicaw skzlmce RW 3xl2 z wyposazeniem

sd

28 Rurainstalaclna gladkaRB 20 mm

m

29 Srubystalowe

kg

30 Swietl6wkal8W G24d2

szt

3 l Swietl6wkakomoakt.ElektronicPLE/C 26 W

szt

-.

bwle

,, , --.^,,,
owKa Ll

.l d w

szt

Swietl6wkaLF 18W

szt

34 Swietl6wkaLF 36W

szt

35 transparentSwiethy z napisem"WyjScie"

sn

JO

n

:.)

uchwyty

s^.

Wapno hydratyzowaneworkowane,gat. I

t

38 wentylatorkanalowy l-faz.32W z ,*Jadem op62niaj4cym.

sd

39 Zaolonnik do Swietl6wek4-22W

sd

40 Zaolonnik do Swied6wek4-65 W

szl

4 1 Zaplonnik do Swietl6wekZl -A 4-22W

s^

an do rur ZCL 21
42 Zl4czkakompensacyj

szt

42.64

al

.)

