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SPECYFIKACJATECHNICZNA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH
PRZEBUDOWANEGOI PI4TRA ZAKI-ADIJ OPIEKT]NCZOLECZNICZEGO W TUCZNIE PRZY UL STASZICA 5

E-01 INSTAIACJE ELEKTRYCZNE
- Robotyw zakresieprzewod6winstalacjielekhycznych
Kody STWiOR: 45310000-3
oraz opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowaniero zdzielni elektrycznych
45317000-2- Inne instalacieelektrvczne
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WewnEtrzneinstalacjeelektryczne
- Instalacjeelekhyczne
- Roboty w zakesie przewod6winstalacji elektrycznychoraz oprawelekkycznych
- lnstalowaniero zdzielni elekttycznych
- Inne instalacjeelekhyczne
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wykonania
1.1 PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznejs4to wymaganiadotyczqce
i odbioruinstalacjieleklrycznych wewngtrznychw pomieszczeniachprzebudowanego
I piEtraZakladuOpiekuriczo-Leczticzego
w Tucznie
' ul Staszica5.
1.2 Zakresrob6tobjEtychSpecyfikacj4Techniczn4
Zakresrob6t objptychSpecyfikaciqTechnicznqdbtycz4prowadzeniarob6t
elekhycznychi obejmujqcychlvykonanieinstalacji elektrycznychwewnEtrznych

w pomieszczeniachprzebudowanego
I pigtra Zakladl OpiekuriczoLeczniczego
w Tucznieprzy ul Staszica5.
W zakrespodstawowych
Rob6tSpecyfikacjiTechnicznejwchodze:
a) projektowanetablicerozdzielczena I pipftze
b) instalacjaodwietleniapodstawowegoi gniazdwtykowych
c) instalacjapolqczefiwyr6wnawcrych
d) instalacji elektrycznych
1.3Podstawowe
okreilenia
PodstawoweokreSleniew niniejszejSpecyfikacji technicznej sqzgodnez
odpowiedniminormamii okreSleniamipodanyni w wymaganiach og6lnych,
1.4Og6lnewymaganiadotycz4ceRob6t
Wykonawcarob6tjest odpowiedzialnyzawykonanierob6t zgodniez dokumentacja
projektow4specyfikacj4poleceniaminadzoruinwestorskiego
i autorskiego,
zgodnie
z axt.22,23i 28 ustawyPrawoBudowlane.
GeneralnyWykonawcamusi stosowai sip do wymaganzawartychw umowie
szczeg6lowej.
2. MATERIAI,Y
2.1 Og6lne*yrnagaria dotyczqcematerial6w
Stosowanemateiaty i urz4rlzeniamusz4by6 nowe, najlepszejjakodci, o parametrach
dostosowanych
do cz)'nnik6wzewngtrznych,na kt6rych dzialaniemogqby6
wystawione,a takZedokladnieodpowiada6warunkomniezbEdnymdo prawidlowego
wykonaniapowierzonychrob6t oraz do poprawnegofunkcjonowaniacalej instalacji
elektrycznej.
stosowanemateialy i wz4dzentamuszqposiadadodpowiedniedeklaracjezgodnoScilub
certyfikaty dopuszczajqce
do stosowaniaich w budownictwie.
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Wykazpodstawowychmateriatr6wprzy wykonl"waniuinstalacji elektrycznych:
wg zalqcnika.
2.2 Odbi6rmaterial6wna budowie
Wy2ejwlnrienione materialynaleiry dostarczylna plac budowy ze Swiadectwami
jako6ci, atestamii kartami gwarancyjnymi.
Dostarczonematerialynale?ysprawdzii pod wzglgdemkompletnoScii zgodno6ciz
danymitechniczn)'rniwyw6rcy.
Przeptowadzi|oglqdzinystanumateriai6w(pgkniEcia,ubytki, zgniecenia),
skladowaniematerial6w.
WszystkiematerialyelektrycznenaleZyskladowai w zamykanychm agazynachw
warunkachokreSlonychprzezproducenta.

3. SPRZ4T
Og6lnewymaganiadotyczqcesprzgtupodanow wymaganiachog6lnych.
WykonawcaprzystEpuj4cdo wykonaniainstalacji elektrycznychwewnEtrznychwinien
sig wykazai mo2liwodci4korzystaniaz elektronarzqdzi i sprzQtugwarantuj4cego
wladciw4jakoSdrob6t.
4. TRANSPORT
Wykonawcaprzystgpuj4cy
do wykonaniainstalacjielektrycznych
winienwykazai siE
mo2liwo6ciqkorzystaniaz nastgpuj4cychSrodk6wtransportu:
samoch6d
dostawczy
Na Srodkachtransportuprzewo2onematerialyi elementypowinny by(, zabezpieczone
przedich przemieszczaniem,
ukladanezgodniez warunkamitransporhrwydanymi przez
wytw6rcq dla poszczeg6lnychelement6w.
5. WYKONANIE ROB6T
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Wykonanierob6t nale2ywykona6zgodniez obowiqzuj4cymiprzepisami i normami
5.1 lnstalacjeelektryczne
5.l. 1 Tablicerozdzielcze
5.1.1.1 Montaztablic rozdzielczych
Przedprzyst4pieniemdo montazuurzqdzedprzykrEcanychna konstrukcjachwsporczych
dostarczanych
oddzielnie,naleZykonstrukcjete mocowaido podloZaw spos6bpodany
w dokumentacji.
Tablicerozdzielcze we wnQcenale?yzamontowai,nastEpuj4cspos6b:
Przed przystQpieniemdo monta:Zu
tablicy tozdzielczej w Scianie nale2y sprawdzil
czy jest mo21iwo66zamontowaniatablicy rozdzielczej w Scianieto znaczyczy jest
odpowiednia grubo66Sciany do montowanej tablicy i czy po wykuciu otworu
Sciananie ulegnie zawaleniu.
Przy wykuwaniu duZegootworupod tablicg rozdzielczq nale?y zamontowai nad
tablic4 rozdzielczq nadpro2e(dlugo6i nadproZapowinna by6 dtfizszao yz
szerokoici tablicy rozdzielczej).
'W
Scianiew kt6rej ma by6 zamontowanatablica rozdzielcza najpierw naleby
wyku6 otw6r do zamontowanianadproZaobsadzajqcgo w zaprawie murarskiej.
Po zamontowaniuosadzeniunadptozai wypelnieniu szczelinnad nadproZem
zapraw4naleZy przyst4pi6 do wytrasowaniamiejsca dla tablicy pod
zamontowanymnadproZem.
Wykutq wnqkg nale2y obrobi6 zaprawq abyplaszczyznybyly r6wne.
W miejscuprzeznaczenia
oznaczy6punkty osadzeniakolk6w; po usunigciuurzqdzenia
wywiercii otwory, zal$ry,t kolki i umocowa| wzqdzeniapo ponowl).rn ustawieniuna
wlaSciwymmiejscu.
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Po ustawieniuurzqdzenianale?yzainstalowadapanty i txz1dzeniazdjptena czas
transportui dostarczone
w oddzielnychopakowaniach,
dokrEciiw spos6bpewny
wszystkieSrubyi wkrgty w polqczeniachelektrycznychi mechanicznych,
zaloiry(,oslonyzdjgtena czasmonta2u.
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5.1.2SieciwnEtrzoweniskiegonapiEcia
a) Przewodygl6wne naleZyprowadzil w rurachizolacyjnychw korytkachna odcinkach
uloZonychlub pod tynkiem,
b) Kable lub przewodyw ostronach
naleZykla6i bardzostarannie,nalezyzapewni6takie
wykonanieaby przewodyuszkodzonemogty byi w1'rnienianebez koniecznoSci
rozkuwania5cian,
c) OdlegloSd
w Swietlemigdzykablamielektroenergetycznymi
nie powima byi
mnrejszaniZ SrednicazewnEtrznagrubszegoz s4siadujqcych
kabli lub ni2 dwukrotna
Srednica
kablajednoZylowego
uloZonego
w wiqzceskladaj4cej
sigz kabli
jednoZylowych
w ukladziewielofazowym,odleglo3imipdzywarstwamikabli nie
powima byi mniejszaniz 15cr4
d) Najmniejszedopuszczalne
odleglodcikabli od ruroci4g6wwentylacyjnych,
wodoci4gowych
i wynosz420 cm,
e) Przejdcia
kabli przezwewngtrzne
dcianypomieszczefi,przegrodyi stropynaleZy
wykonywadw rurachlub innych oslonachotaczajqcychntry nale2yuszczelnil.
PrzejSciakabli pomigdzystrefamipoZarowyminaleiry:uszczelnilmaterialemo takiej
odpomo6ciogniowejjak Scianalub stroppomipdzystrefamipoZarowymi.
Przy sktzylowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodamiizolowanymi,
odlegloSiw SwietlepomiEdzynimi powinnawynosi6,co najmniej5cm.
5.1.3instalacjaoSwietleniowa
i gniazdawtykowe
5.1.3.i Wymaganiaog6lne
NaleZyzapewnii r6wnomiemeobciq,zeniefazlinii zasilajqcychprzezodpowiednie
prrylqczenteodbior6wl-fazowych.
Tablicez aparaturqzabezpieczajqcqnaleiy
sl.tuowai w taki spos6b,aby zapewni6:
tatwy dostgp,zabezpieczenie
przeddostgpemniepowolanychos6b.
Mocowaniepuszekw Scianachi gniazdwtykowych w puszkachpowirurozapewniai
niezbqdn4wltrzymalodina wyciqganiewtyczki z griazda.
Gniazdawtykowe i wyl4czniki naleZymontowa6w spos6bnie koliduj4cy z
j a.
wyposaZeniem
pomieszczen
W lazienkachnale2y przestrzegatzasadypoprawnegorozmieszczaniasprzg,oiz
uwzglqdnieniemstref ochronnych
PoloZeniewyl4czrik6w naleZyprzyjmowa6takie, aby w calym pomieszczaniubyly
j ednakowe.
Pojedynczegniazdawtykowe ze stykiemochronnymnaleZyinstalowai w takim
poloZeniu,abystykten wystEpowal
u g6ry.
Przewodydo gniazdwtykowych2-biegunowych
naleZypodl4czy(,
w taki spos6b,aby
przew6dfazowy dochodzildo lewegozaciskua przew6dneutralny- do prawegozacisku
przew6ddo kolkaw gnieZdzie.
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5.1.3.2Trasowanieinstalacji
TrasowanienaleZywykona6uwzglEdniaj4ckonstrukcjebudynkuotaz zapewniaj4c
bezkolizylnoil z innymi instalacjani.
Trasainstalacjipowinnabyi przejrzysta,prostai dostEpnadla prawidlowej konserwacji
i remont6w.
jest, abytrasaprzebiegala
Wskazane
w liniachpoziomychi pionowych.
5.1.3.3Kuciebruzd
Bruzdy naleZrydostosowaido Srednicyrury z uwzglgdnieniemrodzajui gruboScitynku.
Przy ukladaniudw6chlub kilku rur w jednej bru2dzieszerokoSibruzdypowinnaby6
tak4 aby odstEpymigdzy rurami wynosily nie mniej niz 5mm.
Rury zalecasig uklada6jednowarstwowo.
ZabraniasiEwykonywaniabruzdw cienkichScianach
dzialowychw spos6boslabiaj4cy
ich konstrukcj9.
Zabraniasig kuciabruzd, przebi(,i przepust6ww betonowychelementachkonstrukcyjno
- budowlanych.
Przy przej5ciachz jednej strony Scianyna drug4lub ze Scianyna stropcalanua powinna
byi pokrytatynkiem.
Pzebicia przez ScianynaleZywykony"wa6w taki spos6b,aby rurg moZnabylo wyginad
lagodnl.rnilukami. Rury w podlodzemogqbyi ukladanew warstwachkonstrukcyjnych
podlogi ale w taki spos6baby nie byly naruZonena naprEZenia
mechaniczne.
Mog4 by6 oner6wrie2 zatapianew warstwiewyr6wnawczejpodlogi.
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puszek
5.1.3.4Uktadanierur i osadzenie
Rury naieZyukladadi mocowadw uprzedniowykonanychbruzdach.
Luki z rur sztyrvnychnaleZywykonywat przy ulyciu gotowychkolaneklub przez
wyginanierur w trakcie ich ukladania.
Przy ksztaftowaniuluku splaszczenie
rury nie moZebyi wiEkszeniL 15V:o
wevtng..rznej
Srednicyrury.
Lqczenierur naleZywykonywa6za pomocepol4czerijednokielichowychlub zleczek
dwukielichowych.
Puszkipowinny byi osadzonena takiej glgboko6ci,aby ich g6makrawqdZpo
otynkowaniuScianybyla zr6wnanaz tynkiem.
Przedzainstalowaniemnale2yw puszcewyci4i wymaganqliczbeotwor6w dostosowana
do Srednicywprowadzanychrur.
Koniec rury powinienwchodzi6do Srodkapuszki na glQbokoSi5mm.
5.1.3.5Wci4ganieprzewod6wdo rur
Po przykryciuwarstw4tynku lub masybetonowejnaleirywciryac przewodyprzy \Lycit)
sprgZynyinstalacyjnel,zakoficzonejzjednej stronykulk4 a z drugiej uszkiem.Zabrania
sig ukladaniarur wruz z wcignietl.rni w nie przewodami.
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5.1.3.6Ukladaniei mocowanieprzewod6ww tynku..
DopuszczasiEprowadzenieprzewod6welektrycznychw tynkachpod warunkiem
pokryciaich warstwqtynku o gruboScico najmniej 5mm.
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Dopuszcza
przewod6wwieloZylowychplaskich.
sigstosowanie
Przewodywprowadzonedo puszekpowinny miei nadwy2kgdlugoSciniezbEdn4do
wykonaniapolqczefi.
Zagigciai trki w pLaszczyinieprzewodupowinny by6 lagodnew tym celu naleZy
przeciq(,wzdlul mostki pomigdzy 2ytrarniprzewodunie uszkadzajqcich izolacji.
Podlozedo ukladaniana nim przewod6wpowinnoby6 gladkie.
Przewodynalezymocowaddo podloZaza pomocqklamerekdopuszczasiEr6wnie2
mocowanieza pomocqgwoldzik6w wbijalych w mostekprzewodu.
Mocowanieprzewod6wnaleZywykonywai w odstEpachokolo 50cm.
Do puszeknale2ywprowadzai tylko te przewody,kt6re wymagajqlqczeniaw puszce,
pozostaleprzewody nalezy prowadzidobok puszki.
Zabraniasig ukladaniaprzewod6wbezpo6redniow betoniew warstwiewyr6wnawczej
podlogiw zl4czachplyt itp. bez stosowaniaoslonrurowych.
\l/
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5.7.3.7Ptzygotowania
koric6wZyl i lqczenieptzewod6w
W instalacjachelektrycznychwnEtzowychtqczenieprzewod6wnalezywykonywadw
osprzQcieinstalacyjnymi w odbiomikach.
Nie wolno stosowa6poleczefiskrgcanych.
Przewodymuszqby,Aulohoneswobodniei nie mog4by6 nara:Zone
na naci4gioraz
dodatkowenaprgZenia.
Do danegozaciskunale2yptzyl4cza| przewodyo rodzajuwykonania,przekrojui w
liczbiedojakich zacisktenjest dostosowany.
W prrypadku stosowaniazacisk6wdo kt6rych przewodys4przyl4czaie za pomocq
oczek,pomipdzyoczkiema nakEtk4 oraz pomigdzyoczkamipowinny znajdowa6siE
podkladki metalowezabezpieczone
przedkorozj4w spos6b umozliwiajqcyprzeplyr
pr4du.
Zdejmowanieizolacji i czyszczerieptzewodunie mozepowodowai uszkodzeri
mechanicznych.
W przypadkustosowania2yl ocynowanychprocesczyszczenianie powinienuszkadzai
warcrwycyny.
Kofice przewod6wmiedzianychz zylami wielodrutowymi (linki) powinny by6
zabezpieczone
zaprasowanymi
tulejkami.
5.1.3.8MontazoprawoSwietleniowych
Uchwyry (haki) do oprawzwieszakowychmontowanew stropachna budowienaleZy
montowa' ptzez:
- wkrEceniedo zabetonowanej
puszki sufitowejprzystosowanejdo tego celu,
- wkrEceniew metalowych kolk6w rozporowy,
- w betonowanie,
PodanewyZejmocowaniepowirurowytrzyma6silg 500N (dla oprawo masiedo 10 kg).
Zawieszaneoptawzwieszakowychpowinno umozliwiai ruch wahadlowyoprawy.
Przewodyopraw oSwietleniowychnaleiryl4czy1z przewodamiwypust6wza pomocq
zl4czySwiecznikowych,
5.1.4. Wyrnaganiaog6lne dotycz4ceochronywewnghznejobiekt6w
OchronawewnEtrznaj estto zesp6lSrodk6wsluZqcydo zabezpieczania
wngtrzaobiektu

budowlanego
przedskutkamipr4dupiorunowego.
Wyr6inia siEnastgpujqce rozwiqzaniaoclrony wewnEtrznej;
ekwipotencjalizacjE,odstEpyizolacyjne,dodatkowezabezpieczenia
urzqdze .
Ekwipotencj
alizacjq uzyskuje sigzapomoc4przewod6wwyr6wnawczych
lub
ogranicznik6wprzepipl,lqczqcychinstalacjpodgromow4z konstrukcjqmetalow4
obiektu,metaloweinstalacje,zewnetrzneczEf;ciprzewodz4ce,
uziemienieoraz
elektryczne w obrEbiechronionychobiekt6w.
Pol4czeniawyr6wnawczenale2ywykonywai na poziomieziemi lub w czgsci.
podziemnejobiektubudowlanegol4cz4cz g]6wnqszynqlziemiaj4c4obiektu uziemienie
wraz z instalacj4odgromow4wszystkiewprowadzonedo obiektu instalacjemetalowe,
metalowekonstrukcjeobiektubudowlanego,
powloki i oslonymetalowekabli i
przewod6w,przewodyochronnePE i ochronno-neutralne
PEN instalacji elektrycznej.
5.1.5 W1'rnagania
og6lne dotyczqceochronywewngtrznejobiekt6w
Ochronawewnptrmaj estto zesp6ldrodk6w,sluZ4cydo zabezpieczania
wnEtrzaobiektu
budowlanegoprzedskutkamiprqdupiorunbwego.
Wyr6inia siq nastQpujqce
rozwiqzaniaocltronywewnEtrznej
;
- ekwipotencjalizacjg,
- odstgpyizolacyjne,dodatkowez abezpieczenia
urz4dzefi.
EkwipotencjalizacjguzyskujesiEza pomocqprzewod6wwyr6wnawczychlub
ogranicmik6w przepigf,,lqczqcychinstalacjgodgromow4z konstrukcjqmetalowq
obiektu,metaloweinstalacje,zev,netrzneczesciptzewodzqce,uziemienieoraz
elektryczne instalacjew obrgbiechronionychobiekt6w.
Pol4czeniaw1'r6wnawczenale?ywykonywa6na poziomieziemi lub w czESci
podziemnejobiektubudowlanego,l1czqcz gl6wn4 szynquziemiajqc4obiektu
uziemieniewraz z instalaci4odgromowq wszystkiewprowadzonedo obiektu instalacje
metalowe,metalowekonstrukcjeobiektubudowlanego,
powloki i oslonymetalowekabli
i przewod6w,przewodyochronnePE i ochronno-neutralne
PEN instalacji elektrycznej.
6. NADZ6RNAD PRACAMI ELEKTRYCZNYMI

v

Osobaprowadz4canadz6rnad pracami elektrycznymipowinna posiadai
uprawnienia
kierownika budowy i rob6t w specjalno6ciinstalacji elektrycznychi energetycznych
(kwalifikacyjne typu D).
Osoby prowadzeceprace elektryczne zwiryane z montalemt pracekontrolno
pomiarowepowinny posiadai kwalifikacje typu E.
7. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
7.1 Og6lnezasadykontrolijakoScirob6t
Og6lnezasadykontrolijakodcirob6tpodanow wymaganiach
og6lnych.Kontroli
dokonujgInspeklorNadzoruRob6t Elektrycznych.
7.2Regulacjainstalacj
i
Po zakof,czeniupracmontaZowychi po spelnieniuwszystkichwl,rnaganychwarunt6w
WykonawcauruchamiainstalacjEorazwykonujepr6by,pomiaryi prace
wykoriczeniowe,

-
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Wykonawcazobowiqganyjest przeprowadziite pr6by i sporzqdziisprawozdania
zgodniez wymogamii normamipblskimi obowi4zuj4cymiw t)'rn zakresie.
8. OBMIARROBoT
Obmiarrob6tpolegana okreSleniu
faklycznegozakresuwykonanychrob6torazpodaniu
rzeczywistych
ilo3ciuZy.tych
material6w.
ObmiarRob6tobejmujerobotyobjEteumoweorazewentualne
dodatkowerobotyi
nreprzewidziane,
kt6rych koniecznoSiwykonaniauzgodnionabgdziew trakcietrwania
rob6t,pomipdzyWykonawcqa Inwestorem.
9. ODBIoRROB6T
PrzejEcia
Rob6tnalezydokonlnvaizgodniez PolskimiNormamii art.54-56Pnwa
Budowlanego.
PrzyjEcieRob6t moZenastQpi6tylko w przypadkupozytl"wnegowyniku
przeprowadzonych
pr6b i pomiar6w,jak r6wnieZwykonania prac zgodrtez
dokumentacjewykonawcz4 a tak2eobowiqzuj4cyminormamiorazprzepisami.
10.PRZEPISY ZWIAZA|{E
10.1 Roboty wykonywanebgd4zgodniez regulamisztuki budowlanejoraz zgodniez
obowiqzuj4cymi normamii przepisamina dzieri wykonywania prac:

U

Zestawienie
material6wetapI

I

2.
3.
,'|
5.
6.

AGA-OPRAWAEWAKUACYJNACRUISER04 1x8WIP203C
Bednarkastalowaoc\.nkowana
25x4mm
CementCEM I 42-5- workowanv
G\iazdo2P+2, 10/164..250V kpl. stand.Dod

szt

kg
t
SA

Gniazdo wt RTV-SAT

szt

GniazdowtykowepodtynkowelP-44 164.250V GWP132PFOlR z klapk4w kolorzewyrobuz
ramka.seriaFORUM.kolor biafu
Kabelz zylamiCu YKY-0.6/IkV. 5x16mm2
Konstrukciawsporczao masiedo I kg

sd

7.
8.
9.
Kofc6wki do lutowania z Cu 16 mm2
1 0 . Korytko"BAKS" KPR 50H50
1l
L4czrik plt l-biegunowyst.podwyz.lP -20
12. Lacznikp/t Swiecznikowvpodw.st.lP-20
1 3 . Opaskakablowa OKi - ocechowana
14. oprawajarzeniowa2x24Wkloszmleczny
1 5 . Piasekuszlachetniony
loPb/tkiodgalezne
4-tor.2.5mm2
l'1. Przew6dLY-750V 16mm2
1 8 . Przew6dYDYo-450i750V3x1.5mm2
1 9 . Przew6dYDYD-450/750V 3y2.5mrt2
20. Przew6dYDYo-750V2x1-5mm2
2 t . Puszkaokr4qlauniwers.PO-80
z pokr).w4p/t
22. PuszkaPO 60 mm kofcowabezDokrywy
23. ROZL.BEZP.R 30350 A 3P
24. Rura instaiacyina
tpu Peschelfi 25l18,3m
2 5 . Swietl6wkaTL5 HE 24W
2 6 . tablica rozdzielczaTB-t
2 7 . uchwytyuniwersalne
tlpu UKU
Wapno bydraryzowaneworkowane,gat, I

29. Zlaczekontrolneolaskownik-drutczterosru
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Zestawienie
material6wodd).rnianie
klatki schodowej

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll

12.
13.
t4.
15.
16.
17.
18.

\,

akumulatorl2V
Benzynydo lakier6w
cementportlandzki CEM 1
Centralaoddymiania RZN 4402K
ciasto wapienne(wapno gaszone)

DOR 40 Optycmaczujkadymu
Gniazdonieadresowalne
Wp G-40
Kolek kotwi4cy fi 5mm (U-569)
Kolki uniw. rozDor.z wketami 8 mm
Piasekuszlachetnionv
Przew6dHDGs300/500Y2xtmm2
Przew6dHDGs 30Q/500Y3x2,5ffin2

Przew6dHDGs300/500V4xlmm2
Przew6dHDGs300/500V5xlmm2
przyciskalarmowyz kontrolk4 RT*42
prryciskdo przewieffzania
typ LT 43
silowrik KA-32l500z konsol.
Wylqcznikp/porazeniowy
P 312 l04/30 mA
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