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11.2.2.4. Farby do element6w stalowych

Farba.pgczniej4c4 np' pyRo .AFE, jest aiehigroskopijn4 nieulegaj'c4 starzeniu orazniezmieniaiqc4 wlasno.ci ooL t *"jgr,"o ii ,r*; 9o -najmniej 20 lat powlok4ogrioodpom4 na bazie dvspersji *oar"i. rJ.r* 'ar;i*"upto_i"nii p;o'ril fi;*ruizoluj4c4 piankg, kt6ra itir "r*"aiJi*e -**"..r,- 
E przed dziaraniem promienia.

l1f;J,:"-"r"a 
moze stanowie poa.t"*1.'vrt"-r--ognib.m*"go. * .tiJa--ttoi"e"

-1) 
antykororyjna warstwa podkladowa

Uwaga : Warstwa noakh{oya moZe by6 wykonywana z innych farb antykorozyjnychrodzaj6w: 
- 
epoksydow4 ftarowe miniowa oo7"] 

"ti".ot rczukowa przeciwrdzewna
czerwona tlenkowa i stvrenowa, dopuszczonych do oU.otu i ,toro**a * 6rJo;;;".2) farba pgcznieiaca- np. pyRo SAFB - ao wyi.ony*aria warstwy zasadniczej
:?YTb"i".ry" peczniejqcij * *.r*k*h po*;;;' -
3) tarba - lakier - do wvkonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczeruauwaga : warstwa nawierzchniowa 

^";i;i-;l;'"*ykory**u z farby akrylowejdopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicturie.

112.2.5. Lakier bezbarvny do drewna

l,akier do drewna, np. LINIEPAL. _ DREW prznmaczoty jest do ogriochronnegozabezpieczena.i 
.dekoracyjnego.wykoriczenia p"*tlr"f,rri 

"f.,i*"t * ;il";fi;; ,drewna oraz sklejki, stosowanych wqwn4trz i na zewryz obiekt6w. Wy."b;;kq*lakierem-w ilosci co najmniej ioogr^' il; rkl;;il;wac w zakresie stopnia palno.ci(wg PN-02874:1996):
- elementy z drewna o grubo5ci co najmniej 20 mm _ jako niezapalne,
- elementy z drewna o grubo3ci w zat esie"smm do 2'0 mm _ jako trudno zapalne,
:S"jB " ryFSci co najmniej 9 mm - jako trudno;;il"".
vK\aazt^ scienna z drewna o qulo,Sci co najmniej 20 mm i gEsto*ci co najmniej 450kg/m' pomalowana lakierem *itot"i 

"o 
*iffi1oig,^- mo2na skJasyfikowad jako

nierozprzesrzeniaj4c4 ognia (wg pN_gOlB_02i67 / Azf jO6rl.

113. Sprzgt !

113,1. Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania 
og6lne,,.

113.2. Sptzjt do wykonania prac

nodzfl9 lprze! uqwanego do rob6t pozostawia sig do uznania wykonawcy, pouzSod$9ni1 z inspektorem nadzoru. budowlanego. Jakikolwiek .prret,"rr"".yrij flrtnaruqdzia nie gwarantui4ce zachowania wynaganlakodcio*ycf, .otdt i propi.Oi,, "SIOZ
zastar4' wez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifrtowane i ,ri6o"p'r"r"r*. a"rob6t.

11.4. Transport

I I.4.I. Og6lne wymagania dotycz4ce transportu

Og6lne wymagania dotyczece transportu podano w ST ,,Wymagania 
og6lne.

1 1.4.2. Transport material6w
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11.5。  wykomanie rOb6t

ll.5。1.og61ne zasady wykOnywania rOb6t

Og61ne"sady wykOnywania rOb6t pOdano w sT"Wpagania O"ine.

11.5.2。 WykOnanie prac

ll.52.1.P口 ystepienie dO rob61

Wy

ll.5.5.2.PngOtowanie pOdktta

鶏艶欄警]勒爛  “嚇
Teramapに

a

ie prOwadzenia Юba malarskich`¬ i磁。
力 OSIOd6.

器霊1脳黎
dWChい ,betOn,

謝肥鵠舞
h Stalowych prOwadzi`J吻

malarskich nale″ Zapemi6 0dPOwiednia

lok mal征壺 ch lakierem powimy by6

Юwmna by6 czysta i dobrze Od山はszczOna

1 65 1



糧鴛
e密

島鳳識Ψ趙

11.5.5.3。 WykOnanie rOb6t malarsHch wewllettych

〕zpoc46,kiedy podb2a spelni晰
1.

ふly翻:躙
C蹴

鯉
Z鋤

tolarki,1もcz przed OszkleniemjeSli stOlarka

l dywanowych i z twOrzyw sztucznychD z

lbrycznie.

麟 灘 襦
umatycznw.wykO彎wa6 ma10wanie
m● OatZ karty technicznen・ POdstawOwe

Nakladanie pOdzlenl
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11.5.5。4。 WykOmanie pOszcztt61nych pOwIOk

Farba ab10wa

itti麗胤鮒響 :Ψ鯖協脇

準m_
尚 鶴 拙 柑蹴
ti thzcz6w Oraz ie byla wilgOtlla―
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絆鋭
temperanze Ob銘面ap呼可

j麗職潔Fa乱
留咆

器 .Ψ
qdZenia出ょ砒出辮l

― ――… …――
_¨ _―

―J 67 L__



黎躍写蹴蠍駅鵠Ъ雛:器ち獄総,淵
辮龍肥ζ棚官

:聰:″尋路絣 糧r拙

11.6。 Kontr01a jak06ci rOb6t

ll.6.1.ogOlne zasady kOntr01ijak06ci rOb6t

Og61ne zasadykOntrolijakosci rOb6t pOdanO w sT"、

ぃ agania o"ine".

11.`.2.KOntrola prawidlow06ci wykOnania rOb6t

飾
疑蘊 品芦

池昴e zgOdnO銀

11.7. Obmiar rob6t

ll.7.1.o"Ine zasady Obmiaru Юb6t

O"ine"Oady Obmiaru rOb6t pOdanO w sT"wymagania Og6he".

11.7.2.JednOstk2 0bmlarOwa

躙 棚 聰 徊 i蹄 計
動 hmttWげ

“

Staw4画弾 a

蹴糖絣 織響躍出::W ST"Wymag面
a螂

“■
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灘螂 蠍Thtiぼ
11.9。 Podstawa phtnOsci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnorici podano w ST ,,Wymagania og6lne,,I l.l O.przepisy zwiqz.a\e

dne wνToby lakierOwe i systemy pO、
,ぉkowe

12.RobOty instalacガ
ne wodn。 _kanalizacガ

ne i sanitanle
12.1.ws"p

12.I.l. przedmiot 
ST

Iffiffi ffi T#ffi T.,J,.[ffi :f :iffiTffiwynaganiadorcz4cezrozbudow4i
12.1.2. Z.ahes stosowania ST

llj:Ifo*i, Techniczna (ST) jest stosowana jako dokuprzy ilecaaiu i realizacji rob6t rryrni"i"ry.rri,i;;.i:"**t plzgtargowy i konhaktowy

12.1.3. Zal<res rob6t objgtych ST

- Instalacja wodoci4gowa
- tnstalacja kanal izacyjna

12.1.4. Okre5tenia podstawowe

.1Htffi i:ifff ffi illg\;ff"c;f:ffi;,ff *,odpowiednimiporskiminormamii

12.1.5. Og6he warunki dotycz4ce rob6t
Wymagania og6lne dofczqce rob6t podano w ST ,,Wymagania 

og6lne,,.

 ヽ    一 ― ― … …
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72.2. Nlatefiaty

12.2.1. Og6he wy

u.t".iury rt*o**"Eagania 
dotycz4ce material6w

ffi$#Effimt-X*t"#xm*i'n'rmam
rfiiH*X TH;:.=i*-" ;;;4 

europejsk4 uprowadzon4 do zbioru

_,"-ryp6ffiHt--tcf ffi #S:Jffi Hm_+
12 J.2. Roitz.aiematerial6w

Zgodnie z:

.ffi{"#ffi 
k##sl:ffi?::io,.u.i*_,.r

12.3. Sprzgt

12.3.1. Wymagania ogdlne dofcz4ce spzftu
Wymagania og6lne dotyc

12.3.2. spnet it, *urr'Ir"tl""ul 
podano w ST D'00'00'00 "wvmagania og6rng".

ffi **fttr*=#ffi 
':#*'fr 

ffi d*{u#tr##ff r",,#
72.4. Transport

12.4.1. Og6lne rymagania dotyczqce hlumportu
Og6lne wymagani a dotycz4xe tfilnsporfu podano w ST ,,Wymagania 

og6lne.12.42. Transport material6w

Wszystkie materiaty niezbedr
moaa przcwoae ao*on#l 

do wykonania element6w v

ffitr*.tr#iffitffiffi -r;ffi r"#T,rT##
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12.s wykomanね
rob6`

I2.S.L Og6lneza

og.irn" ,uaudy ,.yk"ady 

wykonyrvania 
robdt

12'5'2' wvkonarr:;;:" 
to6tpodano 

w sr "wvmasania og6rne.

;'ffiXfl *doci4gowe , kanarizacyjne i

fgjffi*im:r'*r;##ffi;#

ffflpffiffiffiffiffiffim*l#*,m.

i?.1tffi,+;p,g,ift Effi 
'T#:;;'y;*-xi"#"ri.H,,:ffi,r,"r

ffiIf ffffift;:ffi;*Jd"j#1tr##.ffii"trTrffii
::ffi:I:Tlf.,r."."*-,*n'iffiz'acvlni z rur PVc i innych rworzyw sztucznych o
-.:",::*""" w odlegloSci

ffi,
l1' Nie wolno l4czyc przewod6w wodoci*gowych wody.pitnej- rub cieplej z sieci4przewod6w zasitanych * T1.q. ooa"r-i6;;;d;;pol4czenie wodne przewod6ww^odociqgowych z przyborami sanitamymi.
12. Zaslosowane wyposai:enie to :

- stelaZ podtynkowy lub natynkowy
- miski ustgpowe wiszqce
- deska sedesowa twarda
- umywalka porcelanowa
- baterie stdqce z glowica ceramiczna
- bojler montowany poziomo
Wym.agania szczeg6lowe :

__ __1 71 L



Woda zimna i ciepla.
1. Wlmagania ustalone w projekcie technicznym dotycz4 :
- wykonania przewod6w z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych ,w tym
a,/ rozstawu uchwyt6w
b/ izolacji rur
- wykonania badania szczelnoSci instalacji na zimno i w stanie gor4cym
- pr6ba szczelno6ci wodociqgu :

a/ czas twania pr6by hydraulic^znej po napehrieniu woda i odpowietzeniu - 20 minut w
temperaturue nie nizszej ni2 +l oC

b/ cidnienie pr6bne- nie mniejsze ni z 0,9 lvfpa
c/ odcinek uznaj e sig za szczelny przy braku spadku ci6nienia pr6bnego w ciqgu 20 minut.
- plukanie- ruroci4gu czyst4 wod4 ; odcinek uznaje sig ,u *yptot-V, j ezeli wyplywai4ca z
niego wodajest przezroczysta i bezbarwna
- dezynfekcj a ruroci4gu

I . dop. Isr"-- rie rezygnacjE z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badaf
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu pro*odu lvykazq, ie pr6bka wody spelnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji
MontnZ przewod6w kanalizacyjnych.
Minimalne Srednice poziomych i pionowych przewod6w spustowych i podejs6 podano w
dokumentacj i technicmej.
l. Najmniejsze dopuszszzlne spadki poziomych przewod6w kanalizacyjnych wynosz4:
- dla przewodu Srednicy 100 mm - 2,5 %,

150 mm - 1,5 %,
200mm-1,0%.

Dgpuszczalne odchylenia od spadk6w poziomych , zalohonych w projekcie mog4 wynosi6
l0 %. Odgalgzieni4 mocowanie i rozstaw uchwyt6W', podsypki, sposoby c$szczerua/
rewizje/, toasg przebiegu przewod6w i wentylacjg podaje proiett tectniczny.
Montaz armatury.
l. Armatura stosowana w instalacja wodoci4gowych powinna odpowiadac warunkom
pracy(ciSnienie, temperatura) danej instalacji. w przypadkach koniecznych dokumentacja
podaje konieczno66 stosowania ar:rnatury specjalnej.
2. z,awory przelotowe z kurkiem spustowym naleZy instalowa6 w najnizszych punktach
instalacji oraz na kazdym lionie wodociQgowym. Zawory te powinny byd zlotalizowane w
miej scach latwo dostgpnych.
3. Je2eli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko66
ustawienia armatury czerpalnej powinna byi nastgpuj4ca:
al_ zawory czerpalne do dew6w oraz baterie Scienne do umywalek, zrnywak6w,
zlewozmywak6w -{,25 do 35 cm nad przyborem, licz4c od gomej t<rawgdzi irzedniej
przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podej5cia czerpalnego.
4. Do baterii i zawor6w czerpalnych stoi+cych nalezy stosowac l4czntkt elastyczne ,
ograniczai4ce rozchodzenie sig halasu i drgari powodowanych dzialaniem tej armatury.
Przy 

. 
odbigrze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontolowad :uzycie wlasciwych

material6w i element6w urz4dzeni4
- prawidlowodd wykonaniq. pol4czeri,
- wielkoS6 spadk6w przewod6w,
- odleglo6ci przewod6w wzglgdem siebie i od przegr6d budowlanych,
- prawidlowoSi wykonania odpowietrzenia,
- prawidlowo56 wykonania podp6r przewod6w oraz odleglo5ci miqdzy podporami,
- prawidlowo36 ustawienia wydlu2ek i armatury,
- prawidlowo6c przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
- prawidlowodC zainstalowania przybor6w sanitamych
- szczelnosC instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyZej 0 0C;

a/ podejscia i przewody spustowe lpiony/ ksnalizasji scietow w czasie swobodnego
ptzeplywa VzEz nie wody poprze z o$$nrry
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υ kanalセ“ゴ“przemゥ odpwo“
観現ι温鰍

as蹴
9濫

h・6"
霧憮躙臨脳i鏃著「鑑椒謡1旗mczn4.

瓢 認躙螺躙IEttfpZdZancimttdikttL przed

12.6。 Kontrola jak06ci rob6t

12.`。1.Og61ne zasady kOntroljako6ci rOb6t

O"he7,Cady kOntr01ijakO`ci Ю炭たpodano w ST‖ ミ、 agania o8olne‖ .

12.6.2.KontrOla prawid10woSci wykonania r4Db6t

zgodno66 Юdzaiu mteriah igatu z
lagn・ ,jakoS6 materia16wpo宙 mla by6
znaczemem mateHalu i dostarczeniem

Wc"eie kontr01i szczeg61na uwaga b9dzie― acana na sprawdzenic zgOdnoSci
prowadzema rOtt z pro」 ektem Organizacii rOb6t i przepisami BIoz

12.7. Obmiar rob6t

12.7.1.Og61ne zasady obmiaru rob6t

Ogohe zasady obmiaru rO"tpodano w sT"Wymagania ogohe".

12.7.2.Jed■ Osth ObmiartDwa

螂欄灘鰹慟胤:鰤∬h蠍驚
a

12.8. Odbi6r rob6t

Ojine zasady odbioru Ю

“

tpOdano w ST‖ s、agania og61nen.
Roboty obiOte ninieiszl ST obeimui4:
‐odbi“ ro“t"ni珂∞yCh i ulettaCyChzanCiu,
‐odbbr Ostateczny,
zgodnic z zasadami podanwi w sT,,wぃ ag前a Og61ne".

12.9. Podstawa plat■o6ci

Og61ne ustalenia dOtyczlce podstawy platno`cipodano w ST,,ヽ
ヶmagarua Og6ine''

12.10.Przepisy ttiazane

oぬorzef40735 Kanaltta PИ "む kamlセ∞ゴ“,Wpag血a i badania岡

badania2第器肥PStalacieWewnⅢ
mewOdociagoweikanalizacゴ

“.助agania i

鵡 雅蹴:話で開鑑:認出織 珈
・陀eW°けZm"mQ

糊獣翻F・
9%Wentyltta PdTzenh嘘り鷹

「
ewod6w i ksztaltek

‐PN‐90/M‐75005 Annama centrahego ogrzewma.Og61nc_agania i badania
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鰹 [孵
祠 轟 e棚 雛 蘊

謬 濫 殿 1∞
Ur4dz面 a central“

"Ogzwania.助
鴨血 前 badanh techniczne

lnne dOkumenty iinstrukcie

_wanitechniczne wykOnania i OdbiOru rob6t budowlanych_monttwych.TOm H

Ⅷ 躙 餞 脚 r・

13. Roboty instalacyjne elektryczne

13。1.WstOp

13.1.1.PrzedmiOt sT

脇椒町:∬闘監盆罷電撫島I霊匙1lS'―
agania dOtyctte z ЮZbudOw i

31CZneJ

13.1。2.Zakres stOsOwania ST

湾発鴇i拙皿鳥織酬零宙.1lmmttetargowyikOnmktOw

13.1。3.Zakres rob61 o覇 9tyCh ST

諾珊譜麗馘 瞥anyCh i

難   晋&藉ソ:

謄籍器箇獄露露酔ζ笠鶏ぶ驚器 .脚
1'°dpO宙ednimi pOlskimi nomlami i

13.1.5。 OJIne Warunki dOtyczlce rob6t

Wい agania Og6he dOtyctte Ю 晰 pOdanO w sT"Wymagania O"he".

13.2.Matenaly

13.2.1.Og61ne wymaganin dotyczlce materね 16w

dachowych powimy lllue6:

唱odnie z obOwittTyminOnnam,

'鳴
TeChniczna lub z PN,
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‐ Certyfnt zgodnosci ze zhamonizOwana lloml eurOpeJska WprowadzO叫
dO zbiOru

no.11l p01skich,

temin prη dam06ci dO stosOwania.

[欄
13.2.2.Rodzaie mater恒 16w

蹄蹴赫 盤iぷ鱚

Ⅷ酬讐

"W檄
麗:棚躙

翻 蠍 輔 蹴榔 蹴 躙 鼈 :

13.3.  Sprzet

13.3.1.Wymagania og61ne dotyczlCe sprz9tu

Wnagania Og61ne dotycztte sprz9tu pOdano w sT D.90.00・
00‖Wymagania o"he".

13.3.2.Sp厖 9t dO wブヒOnania pnc

蹴 e肥ln聰。
乱鮒憮

鰐 4prZezttnadzominwe認亜c

13.4.  Transport

13.4。 1.OgOl■e wymaganin dOtyczlce transportu

Og6he_agania dOtyczTe tranSpom pOdano w sT"Wpagania og61ne.

13.4.2.TranspOrt mate」 a16w

鷲:織蹴棚島露乱淑:協臨出鏃
m“W“b&゛

"h w ttd“
h Юb“

portu zaakceptowanymi przez inspektOra
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nadzoru inwestorskiego. Z{aaq{1_ transport i. rozladunek material6w naleZyprzeprowadzif zgodnie z przepisami nrbz i priepis*i o *lu?o;"r"r_:*"-
13.5. Wykonanie rob6t

13.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania 
og6lne.

13.5.2. Wykonanie prac

Monta, wzadznri nale2v wykona. zgodnie z instrukci4 montazu dostarczona wraz zwz4dzenterr oraz*r.rr*iu-i p;drril; ,,iniej"rfrr rozaztare.Przed przyst4pi eniem do-n
r,"s,v"riaJ.i*.,*y.iffiffi:-,ffi*?ff*frT#tr"::Tff 3;:1,:x"#3:l*
llj11rl I dokumentacii.' w p.ryp-"at-'i"""rilii konstrukcji za poroo.a iot"*osadzonych w betonie montaz iiadzeh * t ti.t t oortrukciach -o,"," *yr,r*e postwardnieniu betonu. Niezbgan" ir:r"p*ty t ii; (6ruby) do mocowania ostonprzewod6w, dochodzacvch-db *rido?r,-,'ul2ri".i9,_o"o*ue przed monta,em tychwzedzEh' Nie dotyczy'to rur mocowanych w oslonach urz4dz eh. pruyprowadzeniu przez

Xfgf* 
obwod6w prqdu przemienn"go *yto"uny"h przewodami jednozylowymi

- w przepustach z material6w ferr^o,magnetycznych prowadzii wszystkie przewody jednegoobwodu ( fazowe i neuhalny_,1 w.yednym przepu6cie (rurze.1;- w przypadku prowadznniakaidego prri*"d" * 
"a"Ji]nym 

przepuscie stosowac rury zmaterialu niemasnetvczreso lub .i#."rv;;;;;ixii*-".ugr",vcznie 
od siebie.Sza'& i tablice rczdzierci ru,rezy r."#"e ," [.'"ri"*,ikach zwiqzanych z podlozem wtoku prac budowlanvch. W p-.leram *"il.r#,i{CI"f beqpoSredni na podlozu, wkt6rym zostaty *y6"*. 

iierifi;,,; il ffi; ,-#* umiescid sruby kotwiace wprzewidzianych do teeo celu otworach'w t" tlrt.li ,.aAr"ni 4 zalozyi, podkladki inar.'etki' a nas4pnie ia* s*uv i"il'*; ffi-#:heniu betonu nakrgtki na srubachkonvi4cyc-h nalezy dokrgcid do oioru. 
-----' r"

w przypadku ustawiania rekkich urzqdzeri bezpo.rednio na podlo2q przewidywanych domocowania za pomoc4 kolkiy roznilo-y. ;ffi4;'ustawieniu urzqdzeniaw mieiscuptzemaczenra o,l,aczyl p*kry 
":l.dr*i" i"lk6.. i" *;*r;;ffi# i#lr*,uo*rory, zalo2y6 kolki i umocowac *rAdr"n-i-" ; ;;wnym ustawieniu na wla.ciwymmiejscrl w przypadku gdy urz4dzenie.i"o aJ.-,ul"r"r" w zestawach transportowych,nalezv wszvstkie zestawv o:*fd p f"p:y irfrirJ..u-,Li t"r.frffij,"Ji"r,stosowad po dwie podkradki-okr*gle 60d reb s-uv1**riG-i,E;ri;"ffi70"i*

313:fl r: owatne; przed .t E.i-ri"-*r"*t rr".ij-ii"fi pon n*xpol*czenia drubowe
Socu.lqce sryny zbiorcze na izolatorach,
uru4dzenia przyscienne. na$cienne o.L *ngko*e naleiry przykrgci. do konstrukcji lub
Iij"^y_lT:g-*r."nwpodlozu*,p*or:ri'*:,;;;*.uv4aze a skzynkowe' dostarczane na miejsce montazu wraz z pr,kgcon4 do nichkonstrukciq nosna nare2v wstawi. * pr"G;;;;;"o#orv * poaro r^t i .-raebetonem;

flfil""flf"- ot*orow betonem ,;qd;i; "rld uieruchomic w spos6b pewny i
Po ustawieniu urz qdzeua nateiry:

- w urzqdzeniach zloZonvch z zestaw6w transportowyctr, pot4czyi szyny zbiorczn ,

;"frflffiil: 
aparatv i'przvnady ra.ie"-*-"1**o"irp1ftu i dostarczone w oddzielnych

i topikowe zgodnie z projektem,

;*1"ffi;i#,spos6b 
pewnv wszvstkie s.uv i *t gtv w pol4czeniach elekrycznych i

- zalo2yt oslony zdjgte w czasie montazu.
szyny nalezy l4czy6 ze sob4 za pomoc4 srub, specjalnych zaciskow lub spawania.
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iy,I:.f : ru+TffiP.;;:m"m**, pot4czett skrscanvch narezy dokradnie
r ory pradowe z .* "TyI:h ,i:..v n rt.ii".iiwg potskiej normy .

f*ffi },.J:TJ.""1;Il1k*Jffi 
ff ff 

.##l*i',"'J,l;.*"**tu,ejk4na
Kaidy gznw6d, rurlebt;*;i""#;:i,lTi:?"Xfffi;".q!;f"r1;gr;,, z podaniem symbo,i

ochronne. po';';;; na mreJsce montaht oowinny miec. wewnghzne pol4czeniaP;;; ;;fiffi #ffffffi,:"m;#;r.**ff m;;;fui1fu 
*"

13.6. Kontrola jako5ci rob6t

13.6.1. Og6lne zasady kontroli jakojci rob6t
Og6lne zasady konholi jakorlci rob6t podano w ST ,,Wymagania 

sg61ns,,.
13.6.2. Kontrola prawidlowodci rvykonania rob6t

13.6.2.I. Badania i pomiary instalacji elekttycznych

z kaidej kontrori soorzarrzoly.6u6iL oraiii5i,."r-rr.r"" niezgodnosci wykonanych
hTl3,ff":i:ffi,H,l;1 wr"i,"*y ; ilt# ;-*zonym przez rnwestora.

',,a,r,;ff ;Jr".lr""u'i,ilffi |.U#tffi ffiH,?**r'i,,fi Jv,-"'-"'"'"'
- wewngtrzne linie zasilaj4ce wlz,
- wyl4czniki i rozl4cmiki niskiego napigcia,

I y:fl TtrTa obwod6wpomocniczyct4
- xraoy sygnalizacji i sterowani 4
;1oo1tt<9wa throna przeciwporaZeniowa.
ro zakonczeniu prac montaZowych naleZy wykonac:

;nry#A$ilfltril i4"*;igii;ff;" obwodu- od strony zas,ania)
a^a^i a,af i#.i;ffi 'ffi:h:d^:,J 

= 

lmil* l?Jffii#T:h}"ffimniejsza od 0,25 Mom dla insralacjiz:6 vl6Iuiil?rl instatacji +oo v;
;:"#Ti!,?ffi1ffi1?t;or'i*ii*.nJa,"*'l:l'i-,*:,sirnik6w,grzejnik6witp.
- romiar kabli zasilaiacvch.
- Pomiar obwodOw dodatkow.; nchrnnr, ^--^:._po po,ytyilil- 

*#H;:fl"""T:ryJ,f#,T;ff 
iTi;iar6w obierych pr6bamimonta2owvmi na"a zahczv: rnsgfiJp"i'r"pffii Jpmwaae , czy:- punkty_Swietlne zayczajq iy zgodnle z zalozonqprogramem;- w gnrazdach wtyczkowvch

-'ilfi ti-"ui."jeliu1:H*1,ffifl"ff:t"zonedowlasciwvchzacisk6w;
z wyronanych pomiar6w i pr6b winny by6 sporz4dzone protokoly.

13.6.2.2. Badania i pomiary tablic rozdzielcrych

Irl##fl'rob6t zwipanych z montazem i podl4czaniem tablic rozdzietczych nalezy

!j,'fitr-*il:,?",H9:;:;;,m:eniowej,
c 1 rnstawy zabezpieczeir.
d) skutecznoSi oddzielenia przewod6w pE i N,
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f, il#Iffiffi#;[1[$ti,,"i*iurzadze,iwyp.sazeni4
t4tn tablicy z omacznntami na kablu zasilaj4cym.13.7. Obmiar rob6t

13.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania 

og6lne,.

- 
13.7.2. Jednostka obmiarowa

,.;mj{#fHd;#flfi*:ffi;#ff 
;-ds,aw4przvjscia13.8. Odbi6r rob6t

,Htffi,f,**'jt#,'g6ae
13.9. podstawa platno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platro.ci podano w ST ,,Wyrragania og6lne,,
l3.I 0.Przepis y zwiqzane

:iil_-i,f #iiiif,#:1lj.ty;1?,Tffi#ffi 
:f#Skab,oweprojektowanieibudowa.

:il-/J81?;1:ft 
*;H;Htti'p'lzewod6wizvt(anarogia).

_ pN_9t /E_0sO0SlOr. h,ro;j"" 
"i"k""._wym€gania podstawowe. -e w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i- pN-92/E_05009/41 

Instalacje elekrprzeciuporazeniowa. ' ----'*ycne w obiektach budowlanych. Ochrona_ pN_91lE_05009/43 
Insralacje elektryc:

o3!9m prze4zeruowym. - ale w obiektach budowlanych. ocbrona przed

. ,.1il,fif*1*r*; Instatacje elekryczne w obiektach budowtanych. ochrona przed

, '.{,il:'#;3:":,H:*js:"e 
erektrvczre w obiektach budowranych. Dob6r i monta,: -'il;:rll;girfiff,t*U:,"ffi;;e 

w obiektach budowranych. sprawdzeniaodbiorcze.
-'Ii?-'f;.';;:{o1?@JAu#y;:;;*#:ffi 

#J*,^mu#l,o,1H?*"*,przewod6w i I

;":##;ff1r0/01 Rozdziernice i sterownice yskonapisciowe. Wymagania dotycz4ce

,,tm*#i,I,.-;#ffiil##ffi""#ffi s;r^'
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t'ffi1ffifl 
'*;*ffilffiltrif#1,#-ffi#*.w{s,newvmasana

rurummruru--*ffi
*x**gH,,ryTgffi *ffi,"=T"*t;"#*,:.;

ffif"f$_ff:*r*ZypJf#"ff eu?:ri",Sy?;,.**;r?
Inne dokumenty, 

".r"rtu['""'e 

elektyczne w obiektach budowlanych
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