
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
„Remont i przebudowa instalacji elektrycznej - PAWILON  ŁÓŻKOWY – 
Budynek A, C i łącznik – zadanie 1” w ramach projektu p.n.: „Poprawa 
efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą "Jaworskie 

Centrum Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych 
źródeł energii” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. 
 
59 – 400 Jawor, ul. Szpitalna 3 
 
 
 
 

ST-E.01.00 
 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
(kod 45310000-3) 

 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika 
Zamówień (CPV) 
Grupa robót – 45300000-0– Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót – 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót - 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania iodbioru robót elektrycznych w zakresie remontui modernizacji instalacji 
elektrycznych: 



 Wewnętrznych linii zasilających 400V 
 Rozdzielnicę Główną budynku 
 Rozdzielnice piętrowe 
 Instalacji oświetlenia elektrycznego ogólnego, nocnego i awaryjnego 
 Instalacji siłowych 230V i 400V  
 Instalacji elektrycznej dedykowanej – instalacja komputerowa 
 Instalacji 230V IT 
 Instalacji przywoławczej 
 Instalacji telefonicznej i komputerowej 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

 
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych 
wzakresie instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.1 przy wykonywaniu ich 
remontu i modernizacji. 
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie 
- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji 
pomocniczych 
oraz prace towarzyszące: 
- dostawa i montaż wraz z urządzeniami podstawowymi materiałów i urządzeń 
towarzyszących, takich jak: osprzęt elektryczny, materiały elektryczne instalacyjne, 
kable,przewody, drobny osprzęt i aparatura, armatura obiektowa) 
- prefabrykacja takich elementów jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, 
kasetyitp.(kompletne wyposażenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami 
układu 
sterowania stanowiącymi wyposażenie urządzeń technologicznych, 
- wykonanie podłączenia urządzeń 
- wykonanie mostów szynowych przy montażach rozdzielnicy głównej 
irozdzielnicachtechnologicznych 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, itp. 
- drobne roboty budowlane: zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów 
wścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp. 
- zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne 
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 
- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych 
- osadzenie kołków rozporowych 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 



- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, 
skrzynek,gniazdek, wraz z rurami osłonowymi 
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we 
wnęce, oile jest konieczne 
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych ( np. dla kabli, , aparatury, 
drabinek,koryt kablowych itp.), stelaży na zapasy kabla 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów 
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
- oznaczenie przewodu zerowego 
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, 
łącznie z niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i 
zbiornikach,niezbędnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych ) 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 
linii,badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie ipomiar skuteczności zerowania), 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń , o ile jest to 
możliwei sprawdzenie funkcjonalności układu 
- prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Rysunkami, STi poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru 
 
2. Materiały 

 
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 
określenia parametrów technicznych urządzeń, Wykonawca może zastosować 
urządzeniai materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako 
przykładowe. 
 
-Oprawa „M” Ledowa 39W 4000K 3900lm 230V AC IP 65 MEDICA 1 LED n/t  
-Oprawa „A1” 844 LED Panel HE 27W 3420lm 230V AC IP 20/43 CRI≥80 p/t 
-Oprawa „A2”  LUGCLASSIC SQUARE LED 21W 4000K 2300lm n/t  
-Oprawa „A3” 844 LED Panel HE 27W 3420lm 230V AC IP 20/43 CRI≥80 p/t  
- Oprawa „A4” ATLANTYK 2.0 BASIC LED 4000K 4700lm 26W 230V AC IP65 
-Oprawa „A5” RAYLUX LED 37W 4000K 4700lm 230V AC IP 20 
-Oprawa „A6” CALLA LB LED 22W 4000K 2300lm 230V AC IP65 
-Oprawa „A6”CALLA LB LED EM 24W 4000K 2300lm 230V AC IP65 
-Oprawa „A7”  ATLANTYK 2.0 BASIC LED 4000K 4700lm 26W 230V AC IP65 
-Oprawa „A8” CALLA LB LED RCR 23W 4000K 2300lm 230V AC IP65 



-Oprawa „A9” RAYLUX LED 37W 4000K 4700lm 230V AC IP 20 
-Oprawa „H” 747 OBLO 2.0 LED 18W 4000K 1930lm 230V AC IP 65 
-Oprawa „P” 746 OBLO 2.0 LED 15W 4000K  1444lm 230V AC IP 65 
-Oprawa „L” ASTEN LED 8W N-W  8W 4000K 650lm 230v AC IP 44 
 
3. Sprzęt Wykonawcy. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym wprojekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Użyty sprzęt powinien być zgodny z technologią założoną do wykonania robót 
elektrycznych.  
 
4. Transport. 

 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone 
dowolnymiśrodkamitransportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla 
materiałów długich należy stosowaćprzyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przedprzewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny  
z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiemstrzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasietransportu 
iprzechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 
producenta . Doprzewozu słupów stosować przyczepę dłużycową. 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu, jak: 
ciągnik kołowy o mocy 50 - 63 kW. 
samochód dostawczy do 0,9 tony. 
samochód skrzyniowy do 5 ton. 
przyczepa dłużycowa. 
 
5. Wykonanie robót. 

 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
5.2.1. Układanie przewodów 
 
5.2.1.1. Trasowanie 
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność               
z innymi instalacjami i urządzeniami.Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych 
– równoległych i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić 
rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak 
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań                  
i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być łatwo 
dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca 
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania 
jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami 
podparcia.  
 
5.2.1.2. Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach)  
Instalacja ta obejmuje ułożenie przewodów i montaż osprzętu nakonstrukcji sufitu 
podwieszonego.  



 
5.2.1.2.1. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.  
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze                        
( płaskownik perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych ( bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne                           
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji). Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m. 
 
5.2.1.2.2. Układanie przewodów.  
Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe 
wielożyłowe typu YDY/750V. Zaleca się aby odległość między miejscami 
zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub 
pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów.Rozstawienie punktów zamocowań 
powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami 
nie były widoczne.Łączenie przewodów i kabli, podejścia i przyłączenia odbiorników 
należy wykonać zgodnie z punktem 5.6.  
 
 
5.2.1.3. Instalacje wykonane pod tynkiem.  
 
5.2.1.3.1. Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 1  
 
5.2.1.3.2. Mocowanie puszek.  
Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać 
ślepe otwory w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić 
puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 
5.2.1.3.3. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 
Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem 
rodzaju i grubości tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do 
układania przewodów powinno być gładkie. Przewody należy mocować za pomocą 
specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które 
wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć 
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.  
 
5.2.1.3.4. Przejścia przez ściany i stropy. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być 
wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim 
przekroju (RB22). Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi 
muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony 
można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.  
 
 
 



5.2.1.3.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy wykonać zgodnie              
z punktem 5.6.  
 
5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych.  
 
5.2.2.1. Montaż osprzętu. 
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 
następujące parametry: 
 • natężenie oświetlenia, 
 • równomierność oświetlenia, 
 • stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 
Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 
 • wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
 • wkręcenie w kołek rozporowy,  
• wbetonowanie, 
 • zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami 
wypustów.Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą 
złączy przelotowych.  
 
5.2.2.2. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń 
elektrycznych przewodów oraz przyłączenie do opraw  
 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek 
metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją.                            
W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie                        
i osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody 
w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien 
mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody powinny być ułożone 
swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 
mechanicznych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju 
i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć 
zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do 
specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie 
powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. W gniazdach 
bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych                      
i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, 
a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki i podkładki 
stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą antykorozyjną.  
 
 
 
 



5.2.2.3. Podejścia do opraw 
 
Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
i w estetyczny sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonać w rurkach stalowych (przewody również ułożone w posadzce w rurze 
stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry 
(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 
podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach                        
w rurach ochronnych.  
 
5.2.3. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych 
i dodatkowych. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 
 • izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa),  
• obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,  
• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie 
większym niż 30 mA,  
Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować:  
• samoczynne wyłączenie zasilania, 
 • urządzenia o II klasie ochronności. 
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony  
jest przewód ochronny PE. Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie 
ochronności i doprowadzić do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu 
ochronnego PE. 
 
 
6. Kontrola jakości robót. 

 
6.1. Ogólne zasady 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie 
 
 zgodności z Rysunkami, ST i przepisami 
 poprawnego montażu 
 kompletności wyposażenia 
 poprawności oznaczenia 
 braku widocznych uszkodzeń 
 należytego stanu izolacji 
 skuteczności ochrony od porażeń 
 
6.2. Kontrola w trakcie montażu. 
 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać 
atestfabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót 
- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem 



- uziemienia ochronne przed zasypaniem 
 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości żyłroboczych, a także zgodności faz, 

 pomiary rezystancji uziomów, 
 pomiary skuteczności ochrony od porażeń 
 prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość 

przewodów tejinstalacji, 
 prawidłowość montażu urządzeń. 

 
7.2  Normy 

 
7.2.1 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1065), 

7.2.2 Norma SEP N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa,  

7.2.3   Norma SEP N-SEP-E-002 Wytyczne Komentarz „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy 
planowania. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa, 

7.2.4  PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych, 

7.2.5  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym, 

7.2.6   PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część1: 
Miejsca pracy we wnętrzach, 

7.2.7   PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje, 

7.2.8  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym, 

7.2.9  PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego, 

7.2.10 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

7.2.11  PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia, 

7.2.12  PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 



7.2.13 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi  i zaburzeniami elektromagnetycznymi, 

7.2.14  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

7.2.15  PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne, 

7.2.16  PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: 
Dobór   i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

7.2.17  PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: 
Dobór   i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

7.2.18 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór        
i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

7.2.19 PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie                        
i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami, 

7.2.20 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór         
i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

7.2.21  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 
Dobór    i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody 
ochronne, 

7.2.22  PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór        
i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze,  

7.2.23   PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 
559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe, 

7.2.24  PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: 
Dobór     i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa, 

7.2.24  PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 
Sprawdzanie 
7.2.25 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń         
i zakończeń przewodów. 

 

 


