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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W P OMIESZCZENIACH
PRZEBUDOWANEGO I PI4TRA ZAKI-ADIJ OPIEKT]NCZO-
LECZNICZEGO W TUCZNIE PRZY UL STASZICA 5

E-01 INSTAIACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWiOR: 45310000-3 - Roboty w zakresie przewod6w instalacji elekhycznych
oraz opraw elektrycznych

45315700-5 - Instalowanie ro zdzielni elektrycznych
45317 000-2- Inne instalacie elektrvczne

WewnEtrzne instalacje elektryczne
- Instalacje elekhyczne
- Roboty w zakesie przewod6w instalacji elektrycznych oraz opraw elekkycznych
- lnstalowanie ro zdzielni elektty czny ch
- Inne instalacje elekhyczne
Spis treSci:
1. Wstqp
2. Materialy
3. Sprzgt
4. Transport
5. Wykonanie rob6t

\, 6 Nadz6r nad pracami elektrycmymi
7. Kontrola jakoSci rob6t
8. Obmiar rob6t
9. Odbi6r rob6t
10. Przepisy

l. wsTQP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej s4to wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru instalacji eleklrycznych wewngtrznych w pomieszczeniach przebudowanego
I piEtra Zakladu Opiekuriczo-Leczticzego w Tucznie ul Staszica 5.
1.2 Zakres rob6t obj Etych Specyfikacj4 Techniczn4 

'

.,' ,. Zakres rob6t objptych Specyfikaciq Technicznq dbtycz4 prowadzenia rob6t
elekhycznych i obejmujqcych lvykonanie instalacji elektrycznych wewnEtrznych
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w pomieszczeniach przebudowanego I pigtra Zakladl Opiekuriczo Leczniczego
w Tucznie przy ul Staszica 5.

W zakres podstawowych Rob6t Specyfikacji Technicznej wchodze:
a) proj ektowane tablice rozdzielcze na I pipftze
b) instalacja odwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
c) instalacja polqczefi wyr6wnawcry ch
d) instalacji elektrycznych

1.3 Podstawowe okreilenia
Podstawowe okreSlenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sqzgodne z
odpowiednimi normami i okreSleniami podanyni w wymaganiach og6lnych,
1.4 Og6lne wymagania dotycz4ce Rob6t
Wykonawca rob6tjest odpowiedzialny zawykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektow4 specyfikacj4 poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z axt.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Generalny Wykonawca musi stosowai sip do wymagan zawartych w umowie
szczeg6lowej.

2. MATERIAI,Y

2.1 Og6lne *yrnagaria dotyczqce material6w
Stosowane mateiaty i urz4rlzenia musz4 by6 nowe, najlepszej jakodci, o parametrach
dostosowanych do cz)'nnik6w zewn gtrznych, na kt6rych dzialanie mogq by6
wystawione, a takZe dokladnie odpowiada6 warunkom niezbEdnym do prawidlowego
wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji
elektrycznej .
stosowane mateialy i wz4dzenta muszq posiadad odpowiednie deklaracje zgodnoSci lub
certyfikaty dopuszczajqce do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatr6w przy wykonl"waniu instalacji elektrycznych:
wg zalqcnika.

2.2 Odbi6r material6w na budowie
Wy2ej wlnrienione materialy nal eiry dostarczyl na plac budowy ze Swiadectwami
jako6ci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nale?y sprawdzii pod wzglgdem kompletnoSci i zgodno6ci z
danymi techniczn)'rni wyw6rcy.
Przeptowadzi| oglqdziny stanu materiai6w (pgkniEcia, ubytki, zgniecenia),
skladowanie material6w.
Wszystkie materialy elektryczne naleZy skladowai w zamykanych m agazynachw
warunkach okreSlonych przez producenta.



3. SPRZ4T

Og6lne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w wymaganiach og6lnych.
Wykonawca przystEpuj4c do wykonania instalacji elektrycznych wewnEtrznych winien
sig wykazai mo2liwodci4 korzystania z elektron arzqdzi i sprzQtu gwarantuj4cego
wladciw4 jakoSd rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystgpuj4cy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazai siE
mo2liwo6ciq korzystania z nastgpuj4cych Srodk6w transportu:
samoch6d dostawczy
Na Srodkach transportu przewo2one materialy i elementy powinny by(, zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transporhr wydanymi przez
wytw6rcq dla po szczeg6lnych element6w.

5. WYKONANIE ROB6T

Wykonanie rob6t nale2y wykona6 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i normami
5. 1 lnstalacje elektryczne
5. l. 1 Tablice rozdzielcze
5. 1. 1. 1 Montaz tablic rozdzielczych
Przed przyst4pieniem do montazu urzqdzed przykrEcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, naleZy konstrukcje te mocowai do podloZa w spos6b podany
w dokumentacji.
Tablice rozdzielcze we wnQce nale?y zamontowai, nastEpuj4c spos6b:
Przed przystQpieniem do monta:Zu tablicy tozdzielczej w Scianie nale2y sprawdzil
czy jest mo21iwo66 zamontowania tablicy rozdzielczej w Scianie to znaczy czy jest
odpowiednia grubo66 Sciany do montowanej tablicy i czy po wykuciu otworu
Sciana nie ulegnie zawaleniu.
Przy wykuwaniu duZego otworupod tablicg rozdziel czq nale?y zamontowai nad
tablic4 rozdzielczq nadpro2e (dlugo6i nadproZa powinna by6 dtfizsza o yz
szerokoici tablicy rozdzielczej).'W 

Scianie w kt6rej ma by6 zamontowana tablica rozdzielcza najpierw naleby
wyku6 otw6r do zamontowania nadproZa obsadzajqc go w zaprawie murarskiej.
Po zamontowaniu osadzeniu nadptoza i wypelnieniu szczelin nad nadproZem
zapraw4 naleZy przyst4pi6 do wytrasowania miejsca dla tablicy pod
zamontowanym nadproZem.
Wykutq wnqkg nale2y obrobi6 zapraw q aby plaszczyzny byly r6wne.
W miejscu przeznaczenia oznaczy6 punkty osadzenia kolk6w; po usunigciu urzqdzenia
wywiercii otwory, zal$ry,t kolki i umocowa| wzqdzenia po ponowl).rn ustawieniu na
wlaSciwym miejscu.

\,
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Po ustawieniu urzqdzenia nale?y zainstalowad apanty i txz1dzenia zdjpte na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrEcii w spos6b pewny
wszystkie Sruby i wkrgty w polqczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zaloiry(, oslony zdjgte na czas monta2u.

5.1.2 Sieci wnEtrzowe niskiego napiEcia
a) Przewody gl6wne naleZy prowadzil w rurach izolacyjnych w korytkach na odcinkach
uloZonych lub pod tynkiem,
b) Kable lub przewody w ostronach naleZy kla6i bardzo starannie, nalezy zapewni6 takie
wykonanie aby przewody uszkodzone mogty byi w1'rnieniane bez koniecznoSci
rozkuwania 5cian,
c) OdlegloSd w Swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powima byi
mnrejsza niZ Srednica zewnEtrzna grubszego z s4siadujqcych kabli lub ni2 dwukrotna
Srednica kablajednoZylowego uloZonego w wiqzce skladaj4cej sig z kabli
jednoZylowych w ukladzie wielofazowym, odleglo3i mipdzy warstwami kabli nie

\'/ powima byi mniejsza niz 15cr4
d) Najmniejsze dopuszczalne odleglodci kabli od ruroci4g6w wentylacyjnych,
wodoci4gowych i wynosz4 20 cm,
e) Przejdcia kabli przez wewngtrzne dciany pomi eszczefi, przegrody i stropy naleZy
wykonywad w rurach lub innych oslonach otaczajqcych ntry nale2y uszczelnil.
PrzejScia kabli pomigdzy strefami poZarowymi naleiry :uszczelnil materialem o takiej
odpomo6ci ogniowej jak Sciana lub strop pomipdzy strefami poZarowymi.
Przy sktzylowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odlegloSi w Swietle pomiEdzy nimi powinna wynosi6, co najmniej 5cm.

5.1.3 instalacja oSwietleniowa i gniazda wtykowe
5.1.3. i Wymagania og6lne
NaleZy zapewnii r6wnomieme obciq,zenie fazlinii zasilajqcych przez odpowiednie
prrylqczente odbior6w l-fazowych.
Tablice z aparaturqzabezpieczajqcqnaleiy sl.tuowai w taki spos6b, aby zapewni6:
tatwy dostgp, zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych os6b.

17 Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powiruro zapewniai
niezbqdn4wltrzymalodi na wyciqganie wtyczki z griazda.
Gniazda wtykowe i wyl4czniki naleZy montowa6 w spos6b nie koliduj4cy z
wyposaZeniem pomieszczen j a.
W lazienkach nal e2y przestrzegat zasady poprawn ego rozmieszczania sprzg,oi z
uwzglqdnieniem stref ochronnych
PoloZenie wyl4czrik6w naleZy przyjmowa6 takie, aby w calym pomieszczaniu byly
j ednakowe.
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleZy instalowai w takim
poloZeniu, aby styk ten wystEpowal u g6ry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleZy podl4czy(, w taki spos6b, aby
przew6d fazowy dochodzil do lewego zacisku a przew6d neutralny - do prawego zacisku

-. przew6d do kolka w gnieZdzie.
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5. 1.3.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie naleZy wykona6 uwzglEdniaj4c konstrukcje budynku otaz zapewniaj4c
bezkolizylnoil z innymi instalacj ani.
Trasa instalacji powinna byi przejrzysta, prosta i dostEpna dla prawidlowej konserwacji
i remont6w.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd
Bruzdy naleZry dostosowai do Srednicy rury z uwzglgdnieniem rodzaju i gruboSci tynku.
Przy ukladaniu dw6ch lub kilku rur w jednej bru2dzie szerokoSi bruzdy powinna by6
tak4 aby odstEpy migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5mm.
Rury zaleca sig uklada6 jednowarstwowo.
Zabrania siE wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w spos6b oslabiaj4cy
ich konstrukcj 9.
Zabrania sig kuciabruzd, przebi(, i przepust6w w betonowych elementach konstrukcyjno

\/ - budowlanych.
Przy przej5ciach z jednej strony Sciany na drug4lub ze Sciany na strop cala nua powinna
byi pokryta tynkiem.
Pzebicia przez Sciany naleZy wykony"wa6 w taki spos6b, aby rurg moZna bylo wyginad
lagodnl.rni lukami. Rury w podlodze mogq byi ukladane w warstwach konstrukcyjnych
podlogi ale w taki spos6b aby nie byly naruZone na naprEZenia mechaniczne.
Mog4 by6 one r6wrie2 zatapiane w warstwie wyr6wnawczej podlogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek
Rury naieZy ukladad i mocowad w uprzednio wykonanych bruzdach.
Luki z rur sztyrvnych naleZy wykonywat przy ulyciu gotowych kolaneklub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania.
Przy ksztaftowaniu luku splaszczenie rury nie moZe byi wiEksze niL 15V:o wevtng..rznej
Srednicy rury.
Lqczenie rur naleZy wykonywa6 za pomoce pol4czeri jednokielichowych lub zleczek
dwukielichowych.

r -.r Puszki powinny byi osadzone na takiej glgboko6ci, aby ich g6ma krawqdZ pov
otynkowaniu Sciany byla zr6wnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nale2y w puszce wyci4i wymaganqliczbe otwor6w dostosowana
do Srednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodzi6 do Srodka puszki na glQbokoSi 5mm.

5.1.3.5 Wci4ganie przewod6w do rur
Po przykryciu warstw4 tynku lub masy betonowej naleiry wciryac przewody przy \Lycit)
sprgZyny instalacyjnel, zakoficzonej zjednej strony kulk4 a z drugiej uszkiem. Zabrania
sig ukladania rur wruz z wcignietl.rni w nie przewodami.

5.1 .3.6 Ukladanie i mocowanie przewod6w w tynku. .

-. Dopuszcza siE prowadzenie przewod6w elektrycznych w tynkach pod warunkiem
pokrycia ich warstwq tynku o gruboSci co najmniej 5mm.



o -

Dopuszcza sig stosowanie przewod6w wieloZylowych plaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny miei nadwy2kg dlugoSci niezbEdn4 do
wykonania polqczefi.
Zagigcia i trki w pLaszczyinie przewodu powinny by6 lagodne w tym celu naleZy
przeciq(, wzdlul mostki pomigdzy 2ytrarni przewodu nie uszkadzajqc ich izolacji.
Podloze do ukladania na nim przewod6w powinno by6 gladkie.
Przewody nalezy mocowad do podloZa za pomocq klamerek dopuszcza siE r6wnie2
mocowanie za pomocqgwoldzik6w wbijalych w mostek przewodu.
Mocowanie przewod6w naleZy wykonywai w odstEpach okolo 50cm.
Do puszek nale2y wprowadzai tylko te przewody, kt6re wymagaj qlqczenia w puszce,
pozostale przewo dy nalezy prowadzid obok puszki.
Zabrania sig ukladania przewod6w bezpo6rednio w betonie w warstwie wyr6wnawczej
podlogi w zl4czach plyt itp. bez stosowania oslon rurowych.

\l/ 5.7.3.7 Ptzygotowania koric6w Zyl i lqczenie ptzewod6w
W instalacjach elektrycznych wnEtzowychtqczenie przewod6w nalezy wykonywad w
osprzQcie instalacyjnym i w odbiomikach.
Nie wolno stosowa6 poleczefi skrgcanych.
Przewody muszqby,A ulohone swobodnie i nie mog4 by6 nara:Zone na naci4gi oraz
dodatkowe naprgZenia.
Do danego zacisku nale2y ptzyl4cza| przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie do jakich zacisk ten jest dostosowany.
W prrypadku stosowania zacisk6w do kt6rych przewody s4 przyl4czaie za pomocq
oczek, pomipdzy oczkiem a nakEtk4 oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowa6 siE
podkladki metalowe zabezpieczone przed korozj4 w spos6b umozliwiajqcy przeplyr
pr4du.
Zdejmowanie izolacji i czyszczerie ptzewodu nie moze powodowai uszkodzeri
mechanicznych.
W przypadku stosowania 2yl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzai
warcrwy cyny.

l/ Kofice przewod6w miedzianych z zylami wielodrutowymi (linki) powinny by6- zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Montaz opraw oSwietleniowych
Uchwyry (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie naleZy
montowa' ptzez:
- wkrEcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrEcenie w metalowych kolk6w rozporowy,
- w betonowanie,
Podane wyZej mocowanie powiruro wytrzyma6 silg 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszane optaw zwieszakowych powinno umozliwiai ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oSwietleniowych naleiry l4czy1 z przewodami wypust6w za pomocq

. zl4czy Swiecznikowych,

5. 1 .4. Wyrnagania og6lne dotycz4ce ochrony wewnghznej obiekt6w
Ochrona wewnEtrzna j est to zesp6l Srodk6w sluZqcy do zabezpieczania wngtrza obiektu



budowlanego przed skutkami pr4du piorunowego.
Wyr6inia siE nastgpuj qce rozwiqzania oclrony wewnEtrznej ;
ekwipotencjalizacjE, odstEpy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzqdze .
Ekwipotencj alizacj q uzyskuj e sig za pomoc4 przewod6w wyr6wnawczych lub
ogranicznik6w przepipl,lqczqcych instalacjp odgromow4 z konstrukcjq metalow4
obiektu, metalowe instalacje, zewnetrzne czEf;ci przewodz4ce, uziemienie oraz
elektryczne w obrEbie chronionych obiekt6w.
Pol4czenia wyr6wnawcze nale2y wykonywai na poziomie ziemi lub w czgsci.
podziemnej obiektu budowlanego l4cz4c z g]6wnqszynqlziemiaj4c4 obiektu uziemienie
wraz z instalacj4odgromow4 wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe,
metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powloki i oslony metalowe kabli i
przewod6w, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej.

5.1.5 W1'rnagania og6lne dotyczqce ochrony wewngtrznej obiekt6w
Ochrona wewnptrma j est to zesp6l drodk6w, sluZ4cy do zabezpieczania wnEtrza obiektu
budowlanego przed skutkami prqdu piorunbwego.
Wyr6inia siq nastQpujqce rozwiqzania ocltrony wewnEtrznej ;
- ekwipotencj alizacj g,
- odstgpy izolacyjne, dodatkowe z abezpieczenia urz4dzefi.
Ekwipotencjalizacjg uzyskuje siE za pomocq przewod6w wyr6wnawczych lub
ogranicmik6w przepigf,,lqczqcych instalacjg odgromow4 z konstrukcjq metalowq
obiektu, metalowe instalacje, zev,netrzne czesci ptzewodzqce, uziemienie oraz
elektryczne instalacje w obrgbie chronionych obiekt6w.
Pol4czenia w1'r6wnawcze nale?y wykonywa6 na poziomie ziemi lub w czESci
podziemnej obiektu budowlan ego,l1czqc z gl6wn4 szynq uziemiajqc4 obiektu
uziemienie wraz z instalaci4 odgromowq wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powloki i oslony metalowe kabli
i przewod6w, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej.

6. NADZ6RNAD PRACAMI ELEKTRYCZNYMI

Osoba prowadz4ca nadz6r nad pracami elektrycznymi powinna posiadai
uprawnienia
kierownika budowy i rob6t w specjalno6ci instalacji elektrycznych i energetycznych
(kwalifikacyj ne typu D).
Osoby prowadzece prace elektryczne zwiryane z montalem t prace kontrolno
pomiarowe powinny posiadai kwalifikacje typu E.

7. KONTROLA JAKOSCI ROB6T

7.1 Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t
Og6lne zasady kontroli jakodci rob6t podano w wymaganiach og6lnych. Kontroli
dokonujg Inspeklor Nadzoru Rob6t Elektrycznych.
7.2 Regulacja instalacj i
Po zakof,czeniu prac montaZowych i po spelnieniu wszystkich wl,rnaganych warunt6w
Wykonawca uruchamia instalacjE oraz wykonuje pr6by, pomiary i prace
wykoriczeniowe,

v
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Wykonawca zobowiqgany jest przeprowadzii te pr6by i sporzqdzii sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami pblskimi obowi4zuj4cymi w t)'rn zakresie.

8. OBMIARROBoT
Obmiar rob6t polega na okreSleniu faklycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilo3ci uZy.tych material6w.
Obmiar Rob6t obejmuje roboty objEte umowe oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nreprzewidziane, kt6rych koniecznoSi wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania
rob6t, pomipdzy Wykonawcq a Inwestorem.

9. ODBIoRROB6T

PrzejEcia Rob6t nalezy dokonlnvai zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Pnwa
Budowlanego.
PrzyjEcie Rob6t moZe nastQpi6 tylko w przypadku pozytl"wnego wyniku
przeprowadzonych pr6b i pomiar6w, jak r6wnieZ wykonani a prac zgodrte z
dokumentacje wykonawcz4 a tak2e obowiqzuj4cymi normami oraz przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZA|{E

1 0.1 Roboty wykonywane bgd4 zgodnie z regulami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowiqzuj4cymi normami i przepisami na dzieri wykonywania prac:

U



Zestawienie material6w etap I

I AGA-OPRAWA EWAKUACYJNA CRUISER 04 1x8W IP20 3C szt
2. Bednarka stalowa oc\.nkowana 25x4mm kg
3 . Cement CEM I 42-5 - workowanv t
,'| G\iazdo 2P+2, 10/164.. 250V kpl. stand. Dod SA

5 . Gniazdo wt RTV-SAT szt
6. Gniazdo wtykowe podtynkowe lP-44 164. 250V GWP132PF OlR z klapk4 w kolorze wyrobu z

ramka. seria FORUM. kolor biafu
sd

7. Kabel z zylami Cu YKY-0.6/IkV. 5x16 mm2 m
8. Konstrukcia wsporcza o masie do I kg kg
9. Kofc6wki do lutowania z Cu 16 mm2 szt
10. Korytko "BAKS" KPR 50H50 m
1 l L4czrik plt l-biegunowy st. podwyz. lP -20 SA
12. Lacznik p/t Swiecznikowv podw.st.lP-20 Sd

1 3 . Opaska kablowa OKi - ocechowana szt
14. oprawa jarzeniowa 2x24W klosz mleczny szt
1 5 . Piasek uszlachetniony m3
l o - Pb/tki odgalezne 4-tor.2.5 mm2 SA
l '1. Przew6d LY-750V 16mm2 m
1 8 . Przew6d YDYo-450i750V 3x1.5mm2 m
1 9 . Przew6d YDYD-4 5 0 /7 5 0V 3 y2.5mrt2 m
20. Przew6d YDYo-750V 2x1-5mm2 m
2 t . Puszka okr4qla uniwers.PO-80 z pokr).w4 p/t sil
22. Puszka PO 60 mm kofcowa bez Dokrywy s^
23. ROZL. BEZP. R 303 50 A 3P SA,
24. Rura instaiacyina tpu Peschel f i 25l18,3m m
25. Swietl6wka TL5 HE 24W sn
26. tablica rozdzielcza TB-t
27 . uchwyty uniwersalne tlpu UKU sa-

Wapno bydraryzowane workowane, gat, I t
29. Zlacze kontrolne olaskownik-drut czterosru s^



Zestawienie material6w odd).rnianie klatki schodowej

\,

akumulator l2V sn
2. Benzyny do lakier6w dm3
3 . cement portlandzki CEM 1 t
4. Centrala oddymian ia RZN 4402K SA
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) t
6 . DOR 40 Optycma czujka dymu SN
7. Gniazdo nieadresowalne Wp G-40 SA
8. Kolek kotwi4cy fi 5mm (U-569) sd
9 . Kolki uniw. rozDor. z wketami 8 mm SA
1 0 . Piasek uszlachetnionv m3
l l Przew6d HDGs 300/500Y 2xtmm2 m
12. Przew6d HDGs 30Q/500Y 3x2,5ffin2 m
1 3 . Przew6d HDGs 300/500V 4xlmm2 m
t4. Przew6d HDGs 300/500V 5xlmm2 m
1 5 . przycisk alarmowy z kontrolk4 RT*42 SA
1 6 . prrycisk do przewieffzania typ LT 43 szt
17. silowrik KA-32l500 z konsol. s^
1 8 . Wylqcznik p/porazeniowy P 312 l04/30 mA sd


