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OPIS TECHNICZNY 
 

1.  Przedmiot opracowania. 

 

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego i 
ewakuacyjnego, instalacji gniazd 230V w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie  
przy ul. Hetmańskiej. 
 

 

2. Podstawa opracowania. 

 
Opracowanie wykonano na podstawie: 

 zlecenia Inwestora, 

 projektu architektonicznego w skali 1:100 

 obowiązujących norm i przepisów. 
 

3. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje: 
 

 instalację oświetlenia podstawowego 

 instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 instalację gniazd 230V oraz słaboprądowych (HDMI i VGA) 
 

 
 

4 . Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. 

 
W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących instalacji elektrycznych: 

 oświetlenie awaryjne wewnętrzne, 

 oświetlenie kierunkowe ewakuacyjne. 

 Gniazd wtyczkowych 230V 

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 

Planuje się wykonanie instalacji oświetlenie awaryjnego w częściach komunikacyjnych budynku w oparciu 
o oprawy typu LED, autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatorów zapewniającego oświetlenie 
przez okres jednej godziny. Oprawy oświetlenia awaryjnego z możliwością auto-testu.  Zasilanie opraw 
awaryjnych i ewakuacyjnych wykonać przewodami YDY 3x1,5 prowadzonych w listwach plastykowych w 
wykonaniu n/t, Oprawy załączać się będą automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, nie 
później niż 1sek. Natężenie oświetlenia awaryjnego na szerokości jednego metra wzdłuż drogi 
ewakuacyjnej  będzie wynosiło nie mniej niż 3 lx przy powierzchni podłogi, oraz 5 lx w sąsiedztwie sprzętu 
ppoż. W przypadku awaryjnego zaniku napięcia zasilania, oświetlenie automatycznie i bezzwłocznie 
załączy się. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wykonać z rozdzielnic piętrowych przez 
doposażenie ich w odpowiednie aparaty zabezpieczające (P302 oraz S301) 
Przewiduje się zastosowanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego spełniającego następujące 
parametry: 
Oprawa typu AW1 - 3 godziny pracy autonomicznej, auto-test 
Oprawa typu AW2 - 3 godziny pracy autonomicznej, auto-test 
Oprawa typu EW   - 3 godziny pracy autonomicznej, auto-test 
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Oświetlenie podstawowe oraz gniazda 230V 

Planuje się wykonanie oświetlenia podstawowego przewodami typu YDY 3,4 x 1,5 prowadzonymi w 
listwach n/t. Do sterowania oświetleniem zastosować wyłączniki natynkowe.  Zasilanie instalacji 
oświetleniowej oraz gniazdowej wykonać z rozdzielnic piętrowych przez doposażenie ich w odpowiednie 
aparaty (P302 oraz S301). Przewiduje się zastosowanie opraw oświetlenia podstawowego spełniającego 
następujące parametry: 
Oprawa typu A - LED 4000K UGR<16 36W 
Oprawa typu B – LED Ugr<18 4000K 40W 
Oprawa typu C – LED Ugr<18 4000K  24W 

 

5.Spis rysunków  

 

Nr rysunku Opis 

1 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne poziom  parter 
2 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne poziom  1 
3 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne poziom  2 
4 System oddymiania klatki schodowej poziom 0 
5 Oświetlenie podstawowe i gniazd 230V poziom 1 

6 Oświetlenie podstawowe i gniazd 230V poziom 2 

 

6. Uwagi końcowe 

 
Całość prac wykonać zgodnie z przepisami w ścisłej koordynacji z inwestorem. Przeprowadzić wymagane 
badania. Protokoły z badań przekazać Inwestorowi. 

 
 

 


