
Opis do kosztorysu inwestorskiego 

na wymianę instalacji oświetlenia i gniazd w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Chróścinie 

I. Zakres robót: 
 

- demontaż istn. instalacji obejmujący: osprzęt oprawy i przewody, 

- wymiana istn. rozdzielnicy w korytarzu, 

- wyposażenie rozdzielnicy, 

- układanie przewodów instalacji ośw. i gniazd, 

- montaż opraw oświetleniowych i osprzętu, 

- prace kontrolno-pomiarowe i uruchomienie ukł. sterowania oświetleniem. 

 

II.  Wytyczne wykonania oprzewodowania 
 
- Prowadzenie przewodów: w tynku i w rurach instalacyjnych. 

- Przewody instalacji oświetleniowej: 

- naświetlacze: YDY 3 x 2,5 mm
2t
 

- pozostałe oprawy : YDY 3 x 1,5 mm2 

- 
zasilanie gniazd: 3 x 2,5 mm

2
 

 

III. Wymagane natężenie oświetlenia 
 

- 300 lx w sali sportowej i pomieszczeniach szatni i pokoju nauczycielskiego, 

- 500 lx w gabinecie pedagoga / pielęgniarki. 

 

Przyjęte oprawy spełniają powyższe warunki. Sprawdzenia dokonano przy pomocy programu 

obliczeniowego. 

 

SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLNIOWYCH – rozmieszczenie wg załączonego rysunku 

A.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień 

po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A++, 

2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, 

dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego 

PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, , MTBF: 

65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos =0,96, 

układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 

62471  

np. Beghelli LED PANEL 40101 + 20097 

B.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień 

po przejściu przez zespół optyczny = 2600lm; montaż nastropowy lub za pomocą 

zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, 

RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z 

poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik 

stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z 

poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z 

wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, 

temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; 

żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodność z 

normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471  

np. Beghelli BS100 LED 218ED; 



C.1 Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumień 

po przejściu przez zespół optyczny =13000lm, pobór mocy 98W, montaż za pomocą 

regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu 

aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem 

na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze 

szkła hartowanego gr. 4mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą 

olśnienie, odbłyśnik z rozsyłem asymetrycznym z błyszczącego polerowanego aluminium 

gwarantujące wysoki poziom odbicia światła, siatka ochronna zabezpieczająca przed 

skutkami uderzenia, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjściem 

napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, cosfi>0,96; oprawa 

wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w 

zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności 

energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40%, oprawa sterowana 

bezprzewodowo poprzez jednostkę centralną, pozwalającą na: regulację strumienia 

świetlnego oprawy, wyzwalanie wcześniej zaprogramowanych funkcji, odbiór informacji 

o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, MTBF: 100000h, 

stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), klasa energetyczna 

A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 

60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 np. Beghelli FH200SD + 15022 + 12658 

EW1 Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy 

maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 

LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 

1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; 

wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 

źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją 

centralnego testu - sterowanie drogą bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, 

obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny 

biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół 

optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: 

-20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, oprawa 

zabezpieczona siatką ochronną, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 

60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. Beghelli F65LED OPT 19294 + 

15037- z piktogramem + 12194; 

EW2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy 

maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 

2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 

1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; 

wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 

źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją 

centralnego testu - sterowanie drogą bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, 

obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny 

biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół 

optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: 

-20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z 

normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 

62034 np. Beghelli F65LED OPT 19296 + 19043 + 15037; 

AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt 

diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy lub naścienny, moduł awaryjny 

składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 



2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 

1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; 

wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 

źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją 

centralnego testu - sterowanie drogą bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, 

obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny 

biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół 

optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: 

-20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z 

normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 

62034 np. Beghelli F65LED OPT 19296 + 15037; 

AW2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt 

diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: naścienny, moduł awaryjny składający się z 

ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah 

z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 

10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED 

sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 

błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją centralnego testu - sterowanie drogą 

bezprzewodową poprzez centralkę monitorującą FM, obudowa wykonana z 

samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, 

klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla 

pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez 

stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, oprawa zabezpieczona siatką 

ochronną, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 

1838, UNI 11222, EN 62034 np. Beghelli F65LED OPT 19296 + 15037 + 12194; 

 Jednostka Centralna do bezprzewodowego zarządzania oprawami oświetlenia 

podstawowego (wyposażonymi w stateczniki SD oraz moduły radiowe) oraz oprawami 

oświetlenia awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostępne są poniższe funkcje: 

- odbiór informacji o stanie opraw 

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy 

- sprawdzanie czasu pracy opraw 

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych. 

np. Beghelli 20102; 

 Nadajnik radiowowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposażonymi w 

inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen świetlnych będzie odbywać się poprzez 

przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obsługuje 2 przyciski pozwalające na 

następujące sceny - włącz-wyłącz (rozjaśnij- ściemnij) oraz włącz-wyłącz autodimmer. 

wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej. np. Beghelli 20104; 

 

 


