
Virman Sp. z o.o.  
 

Numer 
Projektu 

Symbol proj. Nr proj. 
Kod 

obiektu 
Etap/ 
Status 

Branża/ 
Projekt 

Nr dokumentu Rewizja 

WGZ-02-18 01 WGZ PW ELEKTRYCZNA 01 00 

 
 

 

Jaworzno, wrzesień 2018 

Węglozbyt 

WGZ-18  Strona 1 z 9 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

CENTRALA ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” SPÓŁKA 

AKCYJNA ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

BIURO PROJEKTOWE: Virman Sp. z o.o. 

ZADANIE: Instalacja oświetlenia awaryjnego  

ETAP: Rozbudowa 

STATUS: Projekt Wykonawczy 

BRANŻA: Elektryczna 

OBIEKT: Węglozbyt ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

TYTUŁ PROJEKTU: Instalacja oświetlenia awaryjnego i znaków ewakuacji 

NAZWA DOKUMENTU: Część opisowa 

OPRACOWAŁ: inż. Robert Zientek 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. Artur Niemiec 

Upr. Bud. Nr. PDK/0139/POOE/17 

DATA: 02.02.2018 

 



Virman Sp. z o.o.  
 

Numer 
Projektu 

Symbol proj. Nr proj. 
Kod 

obiektu 
Etap/ 
Status 

Branża/ 
Projekt 

Nr dokumentu Rewizja 

WGZ-02-18 01 PCK PW ELEKTRYCZNA 01 00 

 

Węglozbyt 

WGZ-18  Strona 2 z 9 

 
 

 
SPIS TREŚCI 

 
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................................. 3 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ................................................................................................................. 4 

3 ZAKRES OPRACOWANIA ........................................................................................................................ 4 

3.1 Stan istniejący ................................................................................................................................... 4 

3.2 Dobór opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego ........................................................... 5 

3.3 Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych ........................................................................................ 6 

3.4 Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego .......................................... 7 

3.5 Zasilanie opraw awaryjnych 230V. .................................................................................................. 8 

4 Uwagi końcowe ......................................................................................................................................... 8 

5 ZAŁĄCZNIKI: ............................................................................................................................................. 9 

5.1 Uprawnienia projektanta ...................................................................................................................... 9 

5.2 Przynależność do POIIB...................................................................................................................... 9 

5.3 Rozkład natężenia oświetlenia ............................................................................................................ 9 

 

 
SPIS RYSUNKÓW 

Rys. nr E/1 – Instalacje oświetlenia . Rzut piwnicy 

Rys. nr E/2 – Instalacje oświetlenia . Rzut parteru 

Rys. nr E/3 – Instalacje oświetlenia . Rzut I piętra 

Rys. nr E/4 – Instalacje oświetlenia . Rzut II piętra 

Rys. nr E/5 – Instalacje oświetlenia . Rzut III piętra 

Rys. nr E/6 – Instalacje oświetlenia . Rzut IV piętra 

Rys. nr E/7 – Instalacje oświetlenia . Rzut V piętra 

Rys. nr E/8 – Instalacje oświetlenia . Rzut VI piętra 

Rys. nr E/9 - Schemat ideowy 

 

 
 

 
 
 



Virman Sp. z o.o.  
 

Numer 
Projektu 

Symbol proj. Nr proj. 
Kod 

obiektu 
Etap/ 
Status 

Branża/ 
Projekt 

Nr dokumentu Rewizja 

WGZ-02-18 01 PCK PW ELEKTRYCZNA 01 00 

 

Węglozbyt 

WGZ-18  Strona 3 z 9 

 
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa zawarty pomiedzy Virman PUH sp. z o.o. a Węglozbyt, 

 albumy typowych rozwiązań obowiązujące, 

 Przepisy i Normy: 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

Lp. Norma / Prepisy Opis 

1. PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

2. PN-HD 60364-4-442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji 

niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 

stronie wysokiego i niskiego napięcia 

3. 
PN-HD60364-4-443:2016-

03 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

4. PN-HD 60364-4-444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

5. PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków 
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ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 

przeciwpożarowa 

6. PN-HD 60364-5-54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy 

uziemiające i przewody ochronne 

 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia awaryjnego w budynku Węglozbytu, 

ul.Kościuszki 20, 40-048 Katowice   

 

3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt oświetlenia awaryjnego obejmuje swoim zakresem następujące pozycje:  

-  Dobór podświetlanych znaków ewakuacyjnych pod piktogramy,  

-  Dobór opraw doświetlających drogę ewakuacyjną,  

-  Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych,  

-  Rozmieszczenie podświetlanych znaków ewakuacyjnych pod piktogramy,  

-  Rozmieszczenie opraw doświetlających drogi ewakuacyjne,  

-  Obliczenia oświetlenia awaryjnego.  

3.1 Stan istniejący 

Na istniejącym obiekcie nie ma aktualnie zapewnionego systemu oświetlenia 

awaryjnego zgodnego z normami i aktualnymi warunkami technicznymi .    

Zamontowanie  nowego  oświetlenia  awaryjnego  pozwoli  na  spełnienie  wymogów  

aktualnie  

obowiązujących przepisów i norm ujętych w:  

- Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  
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2010 r. w „sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów" 

(Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.) wskazujące, Że instalacje oświetlenia 

ewakuacyjnego są urządzeniami  przeciwpożarowymi  i  muszą  być  zamontowane  w  

obiektach  użyteczności publicznej. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia 

przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz.  

461  z  dnia  07.04.2009  r.)  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazujące, Że 

oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

wymagań w tym zakresie oraz źe, oświetlenie awaryjne powinno działać, przez co najmniej 

1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego.  

3.2 Dobór opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego  

Ogólna  koncepcja  systemu  oświetlenia  awaryjnego  ujętego  w  projekcie  polega  na  

zastosowaniu  opraw  awaryjnych.   

W  projekcie  zastosowano  oprawy  kierunkowe  LED  oraz  oprawy  doświetlające  drogi  

ewakuacyjne z diodami LED. Dzięki zastosowaniu opraw z autotestem, użytkownik 

obiektu ma  zagwarantowaną  pełną  kontrolę  stanu  technicznego  całego  systemu  

oświetlenia awaryjnego.  Oprawy  te  spełniają  jedno  z  najważniejszych  wymagań  normy  

PN-EN 60598-2-22,  a  mianowicie:  „Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  z  własnym  źródłem  

zasilania powinny  być  wyposażone  autonomiczny    układ  testujący  lub  być  podłączone  

do  zdalnego układu testującego”.  

Wszystkie  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  ujęte  w  projekcie  posiadają  pozytywne  

wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach 

akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 

kwietnia 2010  roku(Dz.U.  Nr  85  poz.553)  takie  badania  są  wymagane  dla  uzyskania  
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świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.   

3.3 Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych  

 W  projekcie  zastosowano  system  oświetlenia  awaryjnego  opartego  na  oprawach  

z wewnętrznym  źródłem  zasilania  (akumulatory  w  oprawach).  Najważniejszą  zaletą  

takiego systemu  jest  rozproszenie  bezpieczeństwa  na  wszystkie  oprawy  oświetlenia  

awaryjnego  w obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie 

od innych urządzeń systemu.  To  wymaganie  idealnie  spełniają  systemy  oparte  na  

oprawach  z  własnym 5 akumulatorem.  Posiadają  one  automatyczny  nadzór  napięcia  

sieci  i  stanu  akumulatora  oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na 

awaryjną.  

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą podczas 

pracy awaryjnej oprawy.  

 Dioda zielona – informuje o stanie baterii:  

- świecenie ciągłe: bateria naładowana  

- miga: trwa ładowanie baterii  

- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania  

 Dioda czerwona – informuje o stanie modułu:  

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B  

- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria  

 Należy  zastosować  oprawy  oświetlenia  kierunkowego  w  wersji  jasna,  które  świecą  

przy zasilaniu  z  sieci.  Przy  braku  napięcia  zasilania  automatycznie  przełączają  się  w  

tryb  pracy awaryjnej.  

Natomiast oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną należy zastosować w wersji 

ciemna, które przy zasilaniu z sieci są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku 

napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej.  
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Wszystkie  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  wyposażone  będą  we  własne  źródło  

zasilania (akumulatory  w  oprawach)  zdolne  do  podtrzymania  zasilania  przez  2  godziny  

po  zaniku napięcia  podstawowego.  Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  należy  podłączyć  

dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia 

podstawowego z przed wyłącznika. 

3.4 Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego 

 Oprawy  oświetlenia  kierunkowego  jednostronne  z  piktogramem  (WERSJA  JASNE)  

należy montować nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na ścianie. Oprawy oświetlenia 

kierunkowego dwustronne  z  piktogramami  (WERSJA  JASNE)  powinny  być  tak  

zamontowane,  aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej.  

Oprawy  doświetlające  drogę  ewakuacyjną  (WERSJA  CIEMNE)  muszą  być  

montowane  do sufitu podwieszanego prostopadle do długości korytarza oraz do ściany 

tak, aby prawidłowo doświetlały drogę ewakuacyjną.  

Wysokość montażu opraw na ścianie powinna być na poziomie 2,5m. Od podłogi.  

Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z  

następującymi zasadami:  

 -  Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie widoczne  

na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Oprawy przy wszystkich  

wyjściach awaryjnych wzdłuż dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, aby  

jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdego  

miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny, co najmniej jeden znak ewakuacyjny.  

 -  w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx, a na  

centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie  

oświetlenia powinno stanowić nie mniej niż 0,5 lx, przy stosunku maksymalnego do  

minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi nie większym niż 40:  

1, natomiast w pobliżu punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych i 6  
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alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej,  

natężenie oświetlenia musi wynosić min. 5lx na podłodze.  

 -  natężenie oświetlenia w strefie otwartej (zapobiegającego panice) nie powinno być  

mniejsze niŜ 0,5 lx na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy  

otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego pasa obwodowego o szerokości 0,5 m.  

  

Rozmieszczenie opraw oraz sposób ich montażu przedstawiony jest na poszczególnych 

rzutach oświetlenia awaryjnego.  Rozkład natężenia oświetlenia w załączniku nr 4.3. 

3.5 Zasilanie opraw awaryjnych 230V.  

 Oprawy zasilane będą dla każdego piętra z rozdzielni T0/1, T1/1, T2/1, T3/1 przewodem 

YDY 3 - 4 x1, 5 mm2. Na kładce schodowej z obwodu administracyjnego oświetleniowego.   

Tablice należy doposażyć w zabezpieczenie nadmiarowe S 191 10A.  

Podłączenie oprawy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  Po zakończeniu robót  

nanieść wszystkie przebiegi tras kablowych oraz wyspecyfikować obwody z 

poszczególnych rozdzielni ze wskazaniem opraw awaryjnych, na których one występują.  

Przewód na całej długości należy układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.  

4 Uwagi końcowe  

 Prace  elektroinstalacyjne  i  urządzenia  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  

obowiązującymi normami  i  przepisami.  Tylko  właściwie  wykwalifikowane  osoby  mogą  

wykonywać  prace instalacyjne.  Przed  przekazaniem  instalacji  oświetlenia  awaryjnego  

użytkownikowi  obiektu należy przedłożyć:  

-  Dokumentację  powykonawczą  uwzględniającą  wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  

projektu  

-  Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego  

-  Wykonawca  założy  Rejestr  zgodnie  z  normą  PN-EN  50172:  2005,  który  będzie  
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przechowywany na obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oświetlania  

awaryjnego. 
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