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1. Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i słaboprądowych 
przebudowywanego na cele biurowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu budynku po byłym 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej 1.  
 
 
2. Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie Inwestora 
2. Projekt architektoniczny rozbudowy i przebudowy budynku 
3. Projekt architektoniczny windy osobowej  
4. Projekt adaptacji pomieszczeń parteru z 2015 r. 
5. Projekt budowlany instalacji elektrycznych i słaboprądowych 2016  
6. Oględziny obiektu 
7. Uzgodnienia z Inwestorem 
8. Obowiązujące normy i przepisy 
  
 
3.  Dane techniczne: 
 

- moc zainstalowana 120 kW 
- moc szczytowa / umowna  100 kW 
-  dotychczasowa moc umowna dla budynku gimnazjum   60 kW 
 

 
4.  Opis zasilania 
 
Zasilanie budynku będzie realizowane z istniejącego złącza kablowego ZK3e nr 1/31/9  
zamontowanego na budynku od strony ul. Wodnej.  
 
Dla nowej funkcji budynku oraz zwiększonej mocy szczytowej należy: 
- wykonać nowy wlz od ZK do TG, 
- wykonać nowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- wykonać nową rozdzielnię główną z półpośrednim układem pomiaru zużywanej energii  
  i zabezpieczeniami nowych wewnętrznych linii zasilających oraz ogranicznikami przepięć, 
- wykonać nowe rozdzielnice piętrowe, oddzielne dla gniazd wtykowych, oświetlenia  
  pomieszczeń oraz instalacji gniazd wtykowych dedykowanych sieci komputerowej LAN. 
  
Przed przystąpieniem do przebudowy budynku Inwestor musi wystąpić do energetyki z 
wnioskiem o zwiększenie mocy umownej do poziomu 100 kW.  
 
Schemat zasilania budynku pokazano na rys. E-1.0 
 
Po uzyskaniu z PGE S.A. technicznych warunków przyłączenia na zwiększoną moc umowną 
należy zweryfikować schemat zasilania budynku pokazany na rys. E-1.0 i uzgodnić go z 
dostawcą energii. 
  
  
 



5.  Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 
Obecnie główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu WG budynku znajduje się na zewnątrz 
budynku w pobliżu złącza kablowego od strony ul. Wodnej. Jest on w nienajlepszym stanie 
technicznym i nie posiada możliwości zdalnego wyłączania. 
W ramach przebudowy wyłącznik ten należy wymienić na rozłącznik o prądzie 
znamionowym min. 250A, wyposażony w cewkę wyzwalacza wzrostowego (np. DPX-I 
250A) i zabudowany w skrzynce izolowanej o wymiarach 40x60x25 cm. Sterowanie tym 
rozłącznikiem będzie możliwe: 
- ręcznie wprost w skrzynce WG, 
- zdalnie, przyciskiem PWP zamontowanym w pobliżu drzwi wejściowych do budynku od  
  strony ul. Ratuszowej. 
 
Zasilanie sterowania należy wykonać po rozłączniku WG i zabezpieczyć wyłącznikiem 
samoczynnym S301B6. Połączenie rozłącznika WG z przyciskiem PWP należy wykonać 
przewodem HDGs 4x1,5. Przycisk PWP powinien być wyposażony w LED sygnalizujący 
obecność napięcia zasilającego i gotowość do użycia.   
 
Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu została uzgodniona z Rzeczoznawcą d/s 
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych na etapie projektu budowlanego.  
     
  
6.  Główna rozdzielnia budynku i wewnętrzne linie zasilające  
 
Główna rozdzielnia budynku zostanie zlokalizowana na parterze w miejscu istniejącej i 
będzie wyposażona w półpośredni układ pomiaru energii oraz zabezpieczenia wewnętrznych 
linii zasilających. Rozdzielnicę należy wykonać w skrzynkach z tworzywa 
termoutwardzalnego w II klasie izolacji. Elementy rozdzielni związane z układem 
pomiarowym należy przystosować do skutecznego oplombowania. 
 
Z tej rozdzielni będą wyprowadzone trzy wewnętrzne linie zasilające do projektowanych 
rozdzielnic parteru, I i II piętra. Ponadto z rozdzielni tej należy zasilić istniejącą instalację 
elektryczną sali gimnastycznej i istniejącą instalację piwnic z węzłem cieplnym. 
 
 
7.  Ochrona od przepięć. 
 
Budynek jest obecnie wyposażony w instalację odgromową stanowiącą zewnętrzną ochronę 
od wyładowań atmosferycznych. W ramach prac adaptacyjnych należy wykonać przegląd 
techniczny tej instalacji i przeprowadzić ewentualne naprawy. 

 
Dla ochrony instalacji wewnętrznej budynku od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w 
rozdzielni głównej  należy zamontować komplet ograniczników przepięć typu T1+T2, np. 
DEHNventil TNC (schemat rys. E-1.0). 
 
W rozdzielni głównej należy zamontować główną szynę PEN, którą należy połączyć z  
uziomem  otokowym instalacji odgromowej i uziemieniem systemu energetycznego. Do tej 
szyny należy podłączyć główną szynę uziemiającą budynku. 
 

 



8.  Ochrona od porażeń. 
 
Sieć zasilająca jest skonfigurowania w układzie TN C. Obudowa złącza kablowego ZK3e/400 
nr 1/31/9 jest izolowana, wykonana z tworzywa sztucznego, spełniająca wymagania II klasy 
izolacji. W takiej samej klasie izolacji należy wykonać główny wyłącznik prądu WG, 
przycisk PWP i rozdzielnię główną TG. 
 
Podział przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N należy wykonać w rozdzielni 
głównej TG po układzie pomiaru energii. Miejsce podziału należy połączyć z uziemieniem  
przewodem LGy żo 70. 
 
Główną szynę uziemiającą należy zamontować w pomieszczeniach węzła cieplnego i 
połączyć przewodem LGy żo 25 z szyną PEN w TG.  
 
Ochronę od porażeń w instalacji odbiorczej należy wykonać jako samoczynne wyłączenie 
obwodu w układzie instalacji TNS. Jako ochronę uzupełniającą należy zastosować wyłączniki 
różnicowo – prądowe klasy "AC" o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.  W 
obwodach rozdzielnic TK1, TK2 i TK3 należy zastosować wyłączniki różnicowo – prądowe 
przeznaczone dla obwodów komputerowych klasy "A". 

 
 
9.  Instalacja oświetlenia pomieszczeń i gniazd wtykowych 
 
Oświetlenie pomieszczeń należy wykonać za pomocą energooszczędnych rastrowych opraw 
świetlówkowych wyposażonych w świetlówki liniowe o trzonku T5. Obliczenia natężenia 
oświetlenia w pomieszczeniach biurowych wykonano dla wymaganego poziomu 500 lx.  

 
Ciągi komunikacyjne należy oświetlić za pomocą paneli LED montowanych w rastrowym 
suficie podwieszanym.  

 
Na drogach ewakuacyjnych przewidziano oprawy awaryjne i ewakuacyjne z 
elektroinwerterami podtrzymującymi pracę opraw przez min. 1 godzinę. Zaleca się 
zastosować oprawy wyposażone w centralny układ testowania i nadzoru ich sprawności.   

 
Zasilanie obwodów oświetleniowych na poszczególnych kondygnacjach należy wykonać z 
rozdzielnic TO, których schematy pokazano na rys. E-1.4 .. E-1.6. 

 
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i rozdzielnic TO pokazano na rys. E-3.1.. E-3.4. 

 
W pomieszczeniach biurowych budynku występują dwa rodzaje gniazd wtykowych – gniazda 
ogólnoużytkowe dla potrzeb sprzątania i ewentualnego gotowania wody oraz gniazda z 
czerwonym kluczem blokady dedykowane urządzeniom sieci komputerowej LAN 
przeznaczone tylko i wyłącznie dla urządzeń informatycznych.  Jako standard przyjęto, że 
jeden punkt dostępowy sieci LAN będzie miał przyporządkowane 3 gniazda 230V DATA i 
jedno gniazdo ogólnoużytkowe. Komplet zestawu PEL należy zamontować w dwóch p/t 
puszkach trzykrotnych. 

 
Gniazda ogólnoużytkowe należy zasilić z rozdzielnic TS a gniazda sieci komputerowej z 
rozdzielnic TK. Schematy rozdzielnic pokazano na rys. E-1.1 .. E-1.3 i E-1.7 .. E-1.9 a 
rozmieszczenie gniazd i rozdzielnic pokazano na rys. E-2.1 .. E-2.3. 



Wskazane jest, aby gniazda w obrębie jednego pomieszczenia były zasilane z tej samej fazy.  
 
 
11. Instalacja okablowania sieci LAN.  
 
Pomieszczenia biurowe należy wyposażyć w okablowanie sieci komputerowej LAN, którą 
należy wykonać dla poziomu kategorii 6 w wersji nieekranowanej kablem U/UTP. Jako 
standard przyjęto, że jeden punkt dostępowy sieci LAN będzie wyposażony w 3 gniazda 
RJ45. Przedmiotowa sieć będzie służyć także do rozprowadzenia instalacji telefonicznej. 
Wszystkie kable należy wprowadzić bezpośrednio do szafy dystrybucyjnej SD nr 1 
zamontowanej w serwerowni na I piętrze. Do szafy SD nr 2 należy wprowadzić zewnętrzny 
kabel telefoniczny, który należy zakończyć na panelach 2 x 50xRJ45 kat. 3. Należy 
zastosować szafy 19" o wysokości 42U. Okablowanie należy wykonać w standardzie 
identycznym jak w budynku przy ul. Wodnej 11, tzn. trasy poziome należy układać w 
kanałach instalacyjnych, np. 130x60, 60x40, itp., zaś podejścia pionowe do gniazd 
wtykowych należy wykonać w wersji podtynkowej w rurkach RVKl 16. 

 
W korytarzach poszczególnych kondygnacji należy zamontować punkty dostępowe AP 
służące do podłączenia urządzeń WiFi dostępu do internetu. 
    
Rozmieszczenie gniazd sieci LAN i projektowane trasy kablowe pokazano na rys. E-4.1 .. E-
4.3.  Wyposażenie szaf dystrybucyjnych pokazano na rys. E-4.4 i E-4.5. 
 
Użyte moduły RJ-45 muszą być zgodne z normą międzynarodową ISO/IEC 11801. 
Sekwencja okablowania gniazda RJ 45 musi być zgodna ze standardem EIA/TIA 568-B co 
zapewnia kompatybilność z innymi znanymi standardami. Sekwencję tę przedstawia poniższy 
rysunek: 

numer kontaktu w gnieździe RJ-45  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4 

 
Sekwencja kolorów przewodów dla powyższego standardu jest następująca: 
 
  T1 biało/niebieski 
  R1 niebieski 
  T2 biało/pomarańczowy 
  R2 pomarańczowy 
  T3 biało/zielony 
  R3 zielony 
  T4 biało/brązowy 
  R4 brązowy 
 
Punkty przyłączeniowe PEL należy montować na wysokości ok. 30 cm nad podłogą. 
Wszystkie gniazda logiczne należy oznakować numerami logicznymi według zasady, że 
numer gniazda składa się z numeru panela w szafie SD ( liczone od góry szafy ) i numeru 
gniazda w panelu. 
 
Po zakończonym montażu należy wykonać pomiary certyfikujące okablowania odpowiednim 
miernikiem a wyniki pomiarów w formie protokołów należy przekazać użytkownikowi i 



firmie będącej dostawcą systemu celem uzyskania certyfikatu gwarancyjnego na 
zainstalowany system.  
 
 
12. Instalacje bezpieczeństwa 
 
W budynku przewidziano wykonanie następujących instalacji bezpieczeństwa: 
- w sanitariacie dla niepełnosprawnych na parterze budynku należy zamontować instalację  
  przywoławczą pomocy, 
- w pomieszczeniach parteru należy wykonać instalację alarmową SWiN, 
- do pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na poszczególnych kondygnacjach  
  należy zamontować system kontroli dostępu oparty na centralce CSW, czytnikach PIN  
  kodów i zaczepach elektromagnetycznych w drzwiach wejściowych, 
- w ciągach komunikacyjnych należy wykonać instalację dozoru telewizyjnego (CCTV), 
- klatkę schodową należy wyposażyć w instalację oddymiania i napowietrzania  
 
Rozmieszczenie elementów instalacji alarmowych pokazano na rys. E-5.1 .. E-5.3 
 
 
12.1. Instalacja przywoławcza 
 
W pomieszczeniu sanitariatu dla niepełnosprawnych należy zamontować przycisk pociągowy 
służący do wezwania pomocy oraz kasownik do skasowania alarmu po udzieleniu pomocy. 
Na zewnątrz, w korytarzu, nad drzwiami wejściowymi należy zamontować lampkę 
sygnalizacyjną i buczek akustyczny wzywające pomoc. Należy zastosować typowe 
rozwiązanie alarmowe, np. f-my ABB. 
 
 
 
 
12.2. Instalacja alarmowa SWiN 
 
Instalację należy wykonać w sposób następujący: 
- w ciągach komunikacyjnych należy zamontować czujki ruchu PIR,  
- w pomieszczeniach biurowych w pobliżu okien należy zamontować cyfrowe mikrofonowe  
   czujki tłuczenia szkła, 
- w pobliżu drzwi wejściowych należy zamontować manipulator kodowy umożliwiający  
  uzbrajanie i rozbrajanie systemu, nadzorowany przez czujkę C1 z czasem na wejście i  
  wyjście, 
- centralkę CSW należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni i zasilić z                
  rozdzielnicy TK-2, 
- sygnał alarmowy należy doprowadzić do stanowiska ochrony obiektów urzędu znajdującego  
   się w budynku Rynek 1.  
 
W pomieszczeniu serwerowni (punktu dystrybucyjnego) nie przewiduje się instalacji 
alarmowej. W razie potrzeby centralka CSW umożliwi wykonanie takiej instalacji.  
 
Rozmieszczenie elementów instalacji SWiN pokazano na rys. E-5.1 a schemat instalacji na 
rys. E-5.4 i E-5.5. 
 



12.3. Instalacja kontroli dostępu 
 
Instalację kontroli dostępu należy zbudować na bazie tej samej centrali CSW co SWiN. 
Dostęp do kontrolowanych pomieszczeń należy wykonać za pomocą czytników PIN kodu 
(klawiatura + czytnik kart magnetycznych). Obsługa dostępu może być za pomocą kart 
magnetycznych lub stosownych breloków.    
 
Czytniki należy montować na wysokości około 1,2 m od poziomu podłogi. Drzwi należy 
wyposażyć w elektrozaczepy rewersyjne. Od zewnątrz drzwi należy wyposażyć w gałki 
pochwytowe a od wewnątrz w normalną klamkę. 
 
Rozmieszczenie elementów instalacji pokazano na rys. E-5.1 .. E-5.3 a schemat na rys. E-5.4. 
 
 
12.4. Instalacja dozoru telewizyjnego 
 
Dozorem telewizyjnym objęto: 
- wejście do budynku od strony ul. Ratuszowej - kamera zewnętrzna, 
- główną klatkę schodową na poszczególnych kondygnacjach, 
- korytarze parteru, 
- przejścia do windy na poszczególnych kondygnacjach. 
 
W instalacji należy zastosować kamery cyfrowe IP z zasilaniem PoE o rozdzielczości 2 Mpx. 
Rejestrowanie obrazów należy zapewnić za pomocą rejestratora IP wyposażonego w dyski 
twarde HDD o pojemności min. 4 TB dla zapewnienia odpowiedniego czasu przechowywania 
danych. Rejestrator musi umożliwiać przekazanie podglądu obrazów poprzez sieć LAN do 
stanowiska ochrony w budynku Rynek 1. 
 
Okablowanie instalacji należy wprowadzić do szafy dystrybucyjnej SD nr 2. W tej szafie 
należy też zamontować rejestrator.  
 
Rozmieszczenie elementów instalacji dozorowej pokazano na rys. E-5.1 .. E-5.3 a schemat na 
rys. E-5.6. 
 
 
12.5. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatki schodowej. 
 
W budynku konieczne jest zainstalowanie systemu odprowadzania dymu i ciepłego powietrza 
z dróg ewakuacyjnych (klatki schodowej). Sygnałem do otwarcia dachowych klap 
oddymiających będzie sygnał o zagrożeniu pożarowym z automatycznych detektorów 
sygnalizacji pożarowej zainstalowanych na poszczególnych kondygnacjach w strefie 
znajdującej się na drodze ewakuacyjnej lub z manualnych przycisków oddymiających. 
Stosownie do wymagań ochrony przeciwpożarowej klatka schodowa będzie: 
- oddymiana na najwyższej kondygnacji poprzez dwie dachowe klapy oddymiające, 
- napowietrzana poprzez ręczne otwarcie drzwi wejściowych do budynku i uzupełniająco za  
  pomocą automatycznie uchylanego okna nad drzwiami wejściowymi, 
- wydzielana od przyległych korytarzy za pomocą automatycznie zamykanych drzwi. 

 
W instalacji należy zastosować system sterowania urządzeniami do usuwania dymu i ciepła, 
w skład którego wchodzą: 



- centrala sterownicza typu UCS 6000, 
- klapy oddymiające wyposażone w stosowne napędy,  
- ręczne przyciski alarmowe do oddymiania PO-61 i PO-63, 
- automatyczne optyczne czujki dymu, 
- okno napowietrzające wyposażone w stosowny łańcuchowy siłownik uchylający. 
 
Centrala UCS 6000 ma zapewnić także w korytarzach, łączących się z oddymianą klatką 
schodową,  automatyczne zamknięcie wszystkich wyznaczonych drzwi za pomocą zwolnienia 
elektromagnetycznych trzymaczy. Drzwi będą wyposażone w stosowne samozamykacze. 
 
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej w Polsce. 
 
W obiekcie nie ma zainstalowanego systemu ostrzegania przed pożarem SAP. W tej sytuacji 
instalacja oddymiania musi samodzielnie wykrywać zagrożenie na drodze ewakuacyjnej 
(klatce schodowej) za pomocą optycznych czujek dymu zainstalowanych na suficie na 
poszczególnych kondygnacjach budynku. 
 
Optyczne czujki dymu należy zamontować: 
- w korytarzach poszczególnych kondygnacji, w odległości ok. 2 m od przewidywanych do  
  automatycznego zamknięcia drzwi p.poż., 
- pośrodku stropu części korytarzy przynależnych do klatek schodowych. 
Informacja o wykrytym zadymieniu przekazywana będzie do centrali oddymiania, która 
uruchomi siłowniki otwierające klapy oddymiające (w centrali moduł podstawowy MGS), 
zapewniając niezbędną powierzchnię oddymiania. Jednocześnie centrala: 
- zamknie wszystkie wyznaczone drzwi p.poż. poprzez zwolnienie trzymaczy    
  elektromagnetycznych (w centrali dodatkowy moduł MGL), 
- uchyli za pomocą stosownego napędu okno napowietrzające na parterze nad drzwiami  
   wejściowymi (w centrali moduł podstawowy MGS), 
- uruchomi optyczną i akustyczną sygnalizację informującą o zagrożeniu pożarowym (moduł  
  MGS, przekaźnik PKA). 
  
Centralę oddymiania można będzie także uruchomić za pomocą ręcznych przycisków 
alarmowych znajdujących się na każdej kondygnacji budynku w pobliżu klatki schodowej.  
 
Nie przewiduje się używania systemu oddymiania klatki schodowej do jej przewietrzania. 
 
Zamknięcie normalnie otwartych drzwi p.poż. będzie także możliwe w sposób ręczny za 
pomocą przycisków zwalniających, zamontowanych w pobliżu tych drzwi od strony 
przyległych korytarzy. 
 
Rozmieszczenie elementów instalacji oddymiania pokazano na rys. E-6.1 .. E-6.6 a schemat 
instalacji na rys. E-6.7. 
 
Alarmowanie w centrali UCS 6000 odbywa się w sposób następujący: 
- w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego lub zadymienia sygnalizowany jest alarm  
  pożarowy, 
- alarm sygnalizowany jest impulsowym świeceniem wskaźnika POŻAR w ręcznych  
  przyciskach oddymiania, jednocześnie wygaszony jest wskaźnik OK, 
- włącza się sygnalizacja akustyczna wewnętrzna centrali, którą można wyciszyć za pomocą  



  wewnętrznego przycisku POTWIERDZENIE,  
- po potwierdzeniu wskaźnik POŻAR w przyciskach ręcznych świeci ciągle, 
- włącza się sygnalizacja optyczno - akustyczna na poziomie II piętra, podłączona w centrali  
  do modułu MGS. 
 
Wejście centrali w stan alarmu pożarowego uruchamia procedurę automatycznego 
oddymiania. 
 
W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych zadziałań detektorów 
przewidziano w centrali wariant alarmowania ze wstępnym kasowaniem czujek. Centrala 
wówczas automatycznie kasuje pierwsze zadziałanie czujki bez wejścia w stan alarmowania. 
Ponowne zadziałanie czujki powoduje tym razem wywołanie alarmu pożarowego. W 
przypadku braku ponownego zadziałania czujki w linii dozorowej w czasie 60 sekund, 
centrala uzna poprzednie zadziałanie za fałszywe i powróci do stanu dozorowania sprzed 
pierwszego zadziałania. 
 
Kasowanie stanu alarmowania i powrót centrali UCS 6000 do stanu dozorowania jest 
możliwe: 
- za pomocą wewnętrznego (w centrali) przycisku KASOWANIE, 
- za pomocą przycisku KASOWANIE umieszczonego wewnątrz ręcznego przycisku  
  oddymiania zamontowanego na poddaszu budynku.    
Warunkiem skuteczności kasowania jest brak czynnika pożarowego w obrębie 
automatycznych czujek dymu oraz braku sygnału POŻAR z ręcznych przycisków 
oddymiania. 
 
Centrala oddymiania sygnalizuje także: 
- przerwę lub zwarcie w linii dozorowej i sterowniczej, 
- awarię zasilania podstawowego, 
- uszkodzenie lub wyładowanie akumulatorów, 
- stan pracy systemu wysterowania klap oddymiających. 
Wykryte uszkodzenia sygnalizowane są optycznie i akustycznie: 
- impulsowym świeceniem zbiorczej lampki USZKODZENIE w centrali, 
- impulsowym świeceniem lampki USZKODZENIE w ręcznym przycisku oddymiania, 
- przerywanym sygnałem akustycznym wewnętrznego sygnalizatora centrali. 
Sygnalizację akustyczną można wyciszyć za pomocą wewnętrznego w centrali przycisku 
POTWIERDZENIE. Lampka USZKODZENIE będzie odtąd świecić ciągle do czasu 
usunięcia uszkodzenia instalacji. 

 
Linie przewodów alarmowych  dozorowych należy wykonać przewodami YnTKSy 1(3) x 2 x 
0,8. Nie wymaga się stosowania przewodów ekranowanych. 
 
Wszystkie przewody należy układać w rurkach pod tynkiem. Dopuszcza się ułożenie 
przewodów do czujek automatycznych na sufitach w listwach instalacyjnych. 
Przewody zasilania siłowników klap i okna można układać na tynku za pomocą stosownych 
atestowanych uchwytów metalowych. Uchwyty należy montować w odstępie co 30 cm. 

 
Zasilanie siłowników napędzających klapy oddymiające i uchylającego okno na parterze  
należy wykonać przewodem HDGs PH90 3x1,5 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
2002 r, określa w rozdziale 8 pt. Instalacja elektryczna § 187. p. 3 i 4, minimalne wymagania 



dla czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru dla linii 
kablowych urządzeń przeciwpożarowych.) 
 
Tryb pracy wyjścia centrali należy ustawić na TRYB PRACY - 1. 
 
Zasilanie trzymaczy elektromagnetycznych należy wykonać przewodem YnTKSy 1x2x0,8 z 
dodatkowego modułu MGL-60 centrali UCS 6000 ustawionego na TRYB PRACY-3. 
 
Zasilanie centralki sterowniczej UCS 6000 zlokalizowanej na klatce schodowej na najwyższej 
kondygnacji należy wykonać przewodami YDY 3 x 1,5 mm jako nierozłączalne i zasilane z 
najbliższej elektrycznej rozdzielnicy piętrowej TK-3. 
 
Zabezpieczenie obwodu zasilania centralki należy oznakować napisem; „ZASILANIE 
CENTRALI ODDYMIANIA". 
 
Do instalacji zasilania centrali nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników. 
 
Centralka jest wykonana w I klasie ochronności i należy zastosować dodatkową ochronę od 
porażeń w układzie TNS.  
 
Do zasilania rezerwowego należy zastosować baterie akumulatorów żelowych o pojemności 
7,2Ah, które należy umieścić w obudowie centrali. 

 
Zabudowaną na obiekcie instalację powinien obsługiwać przeszkolony personel obiektu, 
który musi znać zakres podstawowych czynności, jakie w przypadku zaistniałego alarmu bądź 
awarii należy wykonać. Zainstalowane urządzenia należy poddawać regularnym badaniom 
okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac związanych z konserwacją lub naprawą 
systemu powinien być zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u 
użytkownika obiektu. 
Konserwację systemu należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 
System automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego przekazany do eksploatacji 
powinien pozostać w ciągłym ruchu i pod stałym nadzorem konserwatora zgodnie  z PN-E-
08350-14 pkt 11.1. 
 
Ręczne przyciski oddymiania standardowo są wykonane do montażu w puszkach 
podtynkowych. Zaleca się wykonanie instalacji w wersji podtynkowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


