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           INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 453 10000-3)  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń 
elektroenergetycznych w kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łaguszowie, gm. Przyłęk. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nowych instalacji elektrycznych  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej 
wymienionych robót: 
− demontaŜ istniejących instalacji elektrycznych –KOD CPV 45310000-3 
− układaniem przewodów: przygotowaniem podłoŜa, układaniem przewodów na 

tynku, w korytku, wciąganiem przewodów w rury ochronne – KOD CPV 
45311100-1 , 

− układaniem rur ochronnych: przygotowanie podłoŜa, montaŜ uchwytów, 
układanie rur winidurowych - KOD CPV 45311100-1, 

− montaŜem korytek instalacyjnych: przygotowanie podłoŜa, montaŜ uchwytów, 
układanie korytek inst. metalowych perforowanych - KOD CPV 45311100-1, 

− montaŜem osprzętu instalacyjnego: przygotowanie podłoŜa,mocowanie 
osprzętu z podłączeniem przewodów  - KOD CPV 45315000-8, 

− montaŜem opraw oświetleniowych: przygotowanie podłoŜa, montaŜ opraw 
wraz z podłączeniem – KOD CPV 45316000-5,  

− montaŜem instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych: przygotowanie 
podłoŜa, ułoŜenie bednarki, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie 
zwodów na dachu – KOD CPV 45311100-1, 

− montaŜem aparatów i rozdzielnic, przygotowanie podłoŜa do zabudowania 
aparatów i rozdzielnic wraz z materiałami pomocniczymi mocowanie urządzeń, 
podłączenie przewodów – KOD CPV 45317300-5,   

− pomiarami instalacji - KOD CPV 45310000-3  
Moc zainstalowanych urządzeń wg dokumentacji projektowej wynosi 3,3 kW. 
Zasilanie w energię elektryczną projektowanej kotłowni wewnętrzną linią 
kablową zalicznikowo z istn. rozdzielnicy RH. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót związanych z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych zgodnie z : 
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− dokumentacją projektową,  
− specyfikacją techniczną,  
− poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
− Art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
− warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu 

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – 
MontaŜowych” – część V.- instalacje elektryczne- /wydawnictwo ARKADY 
– 1988/, w skrócie: WTWiORB-M, (p. 1.1.÷ p. 1/12) 

− Polskimi Normami /przedmiotowe/ 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
− przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej; 
− przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 

     Zastosowane materiały elektrotechniczne i urządzenia elektryczne muszą spełniać  
 wymagania n/w przepisów prawnych: 

− artykuł 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 89/1994 wraz z 
późniejszymi zmianami/ 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998, 
poz. 679/. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 1998 r. w sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  /Dz. U. Nr 
113.1988, poz. 728/.  
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− Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z późniejszymi zmianami/. 

 
 

 Zastosowane materiały elektrotechniczne.  
      Przyjęto zastosowanie aparatów i urządzeń wg walorów technicznych  
      n/w producentów: 

− oprawy oświetleniowe  firma  Agalight 
− aparaty elektryczne       firma  Legrand 
− przewody, kable            firma TELEFONIKA 
− osprzęt instalacyjny       firma ELTRA, Legrand 
− korytka metalowe          firma BAKS 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt uŜywany w robotach budowlano – montaŜowych powinien mieć ustalone 
parametry techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co 
do ich jakości, jak równieŜ wytrzymałości. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wymagania ogólne dotyczące transportu przyjmowania i składowania materiałów 
na placu budowy zawarte są w WTWiORB-M /punkt 16/. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów elektrotechnicznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. DemontaŜe 

Istn. instalacja elektryczna zostanie zdemontowana w całości.               
Dla awaryjnego wyłączenia napięcia w kotłowni na wlz-cie zostanie  zabudowany 
awaryjny wyłącznik prądu WK /rozłącznik FR303 w obudowie/.                     

5.2. Rozdzielnica kotłowni RK 

 Rozdzielnicę RK naleŜy wykonać jako naścienną, szczelną np. typu RN-3x18-55. 
 W tablicy zostaną zabudowane zabezpieczenia obwodów oraz komplet   
 ograniczników przepięć kl.B+C.  
  Rozdzielnica powinna spełniać wymagania PN/E i stanowić odwzorowanie  
  rozwiązań technicznych zawartych w katalogu firmy Legrand.          
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5.3.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych  

Instalacja oświetleniowa w kotłowni wykonana zostanie przewodem YDY 3/4 x 
1,5 mm2 o izolacji 750V na uchwytach na tynku i w korytkach instalacyjnych 
poniŜej kratek wentylacyjnych z osprzętem szczelnym.  
Przewiduje się oprawy jarzeniowe szczelne IP66. 
Oprawy w pomieszczeniach instalowane będą poniŜej kratek wentylacyjnych. 
NiezaleŜnie od obwodów inst. oświetleniowych wykonane będą obwody gniazd 
wtykowych szczelnych przewodem YDY 5/3/2x2,5 mm w korytku met. i na 
uchwytach na tynku. Instalację wykonać jak dla pomieszczeń zagroŜonych 
poŜarem. 

5.4.  Instalacja oświetlenia awaryjnego  

Oświetlenie awaryjne stanowić będzie oprawa oświetlenia ogólnego z 
wbudowanym inwerterem z własnym źródłem zasilania. 
Czas pracy opraw ośw. awaryjnego obliczony jest na 2 godz., co umoŜliwi 
bezpieczną ewakuację ludzi. 
Obwody ośw. awaryjnego  wyk. będą jako 4-Ŝyłowe. Czwartą Ŝyłę stanowi 
przewód kontrolny.  

5.5.  Instalacja odbiorów technologicznych, sterowania i sygnalizacji 

 Instalację wykonać naleŜy przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V na tynku  
 na uchwytach, w rurkach winidurowych na tynku oraz w korytkach metalowych. 

      Tablicę TS typu np. RN-2x6-55 z aparaturą modułową naleŜy wykonać jako 
      szczelną wg rys. 4. Tablica słuŜy do sygnalizacji awarii urządzeń kotła oraz do  
      kasowania sygnałów akustycznych. 

 
5.6. Instalacja odgromowa i przewodów wyrównawczych 
     Na dachu budynku przy kominie wentylacji z pom. zbiorników naleŜy 
     zamontować zwód pionowy o wys. 2,0 m. i połączyć go drutem DFeZn ø 8 mm 
     z istn. zwodem, podobnie wystający nad dach komin stalowy kotła.  

W kotłowni zostanie ułoŜona szyna wyrównawcza bednarką FeZn 30x4 mm 
 z puszką GSW. 
 Do szyny wyrównawczej przyłączone zostaną metalowe elementy komina, 
 przewodów wentylacyjnych, rurociągi wody, c.o., c.w., obudowa kotła, pompy 
 i rozdzielaczy oraz inne zbiorniki metalowe, a takŜe korytka metalowe i zacisk PE  
  w rozdzielnicy RK. 
                   

  5.7.  Inst. ochrony od poraŜeń i przed przepięciami 
   Proj. instalacje zasilane będą napięciem 400/230V. Inst. elektr. pracować będą  
   w układzie TN-S. System ochrony przeciwporaŜeniowej - „szybkie wyłączanie”  
   będzie realizowane przez wyposaŜenie obwodów odbiorczych w wyłączniki   
   róŜnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe. 
   Dla obwodów przewiduje się instalację 3-Ŝyłową i 5-cio Ŝyłową. 
   We wszystkich obwodach oprócz izolowanego przewodu neutralnego  
   N przewiduje się przewód ochronny PE. 
   Projektowana rozdzielnica RK zostanie zaopatrzona w komplet ograniczników 
   przepięć  kl.B+C. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom V Instalacje elektryczne”.  
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta.  
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

      Poprawność i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i 
całości projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez inwestora. 
Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają 
zakryciu np. przez wykończenie budowlane. 
      W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów 
Wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, 
wymiany i przekładki instalacji. 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu WTW.ORB-M /p. 1.10/. 
Roboty uznaje się za wykonane z godnie z dokumentacją projektową i zapisem w 
dzienniku budowy, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W 
zaleŜności od rodzaju instalacji, odbiory naleŜy wykonywać zgodnie z n/w 
punktami WTWiORB-M; 

− rozdzielnie o napięciu do 1 kV                            /p. 5.6 – 5.8/ 
− wnętrzowe instalacje elektryczne do 1 kV p.      /14.15 – 14.17/   

Po zakończeniu realizacji robót, przed odbiorem technicznym wykonawca 
powinien przedstawić dokumentację powykonawczą, wraz z kompletem 
dokumentów potwierdzających jakość techniczną wykonanych instalacji oraz 
zastosowanych materiałów i urządzeń. 
      Zgodność dok. powykonawczej ze stanem faktycznym powinien potwierdzić 
Inspektor Nadzoru. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać  
komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele 
generalnego wykonawcy inwestora i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych 
w skład komisji wchodzą równieŜ: 

− przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
− przedstawiciel straŜy poŜarnej. 
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Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji 
zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią 
załącznik do protokółu końcowego. 
 Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z projektem, 
− zgodność wykonania z WTWiO 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację powykonawczą z naniesionymi elementami zmian 
     i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
− dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów, 
− protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
− protokoły wykonanych prób i badań, 
− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
     podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu  
    do stosowania w budownictwie, 
− instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń 

zastosowanych w instalacjach 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu 
z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych.  
Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych 
urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji.  
Protokół powinien być podpisany przez osoby prowadzące budowę. 

7.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność  
wykwalifikowanego elektryka, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia  
personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
− szt. – dla urządzeń;  
− mb – dla przewodów;  
− kpl. – dla zestawów;  

W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju : 

− zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, 
obudowy, otwory w elementach budynku,  

− przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy 
montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające,  

− zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, osprzęt, 
wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, oraz wszelkie zabiegi i czynności 
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,  
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     uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest 
spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie 
standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 89, poz. 
414; z późniejszymi zmianami/.  

− Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. – o badaniach i certyfikacjach /Dz. U. Nr 55, 
poz. 250; z późniejszymi zmianami/.  

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE /Dz. U. Nr 
54, poz. 348; z późniejszymi zmianami/. 

01.2. ROZPORZĄDZENIA 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie /Dz. U. Nr 75/2002 r. poz. 75/. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych/ Dz. U. Nr 107; poz. 679/. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 
1998r. w spawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr 99, poz. 637/. 

 

10.3. ZARZĄDZENIA 

− Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznakowania tym znakom 
/M.P. Nr 39, poz. 335 z późniejszymi zmianami/. 
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10.4. NORMY 

− Norma PN-IEC 60364 
− PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
− [zastępuje PN-91E-05009/01]. 
− PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. instalacje w obiektach 

budowlanych. [Zastępuje PN-91E-05009/02]. 
− PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. [Zastępuje PN-91/E-05009/03]. 
− PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
[Zastępuje PN-92/E-05009/41]. 

− PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. O)chrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

    [Zastępuje PN-92/E-05009/42]. 
− PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym.  [Zastępuje PN-92/E-05009/42]. 

− PN-IEC 60364-4-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

    [Zastępuje PN-93/E-05009/433]. 
− PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewniania       bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 
[Zastępuje PN-91/E-05009/45] 

− PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewniania       bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
[Zastępuje PN-92/E-05009/46] 

− PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym.[Zastępuje PN-92/E-05009/47]. 

− PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania       bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki Ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473]. 

− PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania       bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 

− PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewniania       bezpieczeństwa. Dobór środków w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. [Zastępuje PN-91/E-
05009/482]. 
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− PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. [Zastępuje PN-
93/E-05009/51]. 

− PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

− PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ  wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
[Zastępuje PN-92/E-05009/53]. 

− PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. [Zastępuje PN-92/E-
05009/537]. 

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
[Zastępuje PN-92/E-05009/54]. 

− PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. [Zastępuje PN-
92/E-05009/56]. 

− PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.Oświetlenie miejsc pracy. 
− PN-IEC 61024-1 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
− PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 

punktu widzenia ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
− PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP). 


