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Podstawa Opracowania 
 
- zlecenie inwestora Wójta Gminy Starcza 
- inwentaryzacja w terenie  
- umowa i warunki techniczne zasilania elektrycznego wydane przez ENION Zakład   
  Energetyczny Częstochowa – Rejon Teren 
- podkład budowlany projektu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
 
 

Zakres Opracowania  
 
W projekcie zaprojektowano remont i modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej w 
budynku szkoły przy ul. Szkolnej 44 w Starczy. Zaprojektowano instalację gniazd i siły, instalację 
oświetleniową w pomieszczeniach szkoły i w Sali gimnastycznej oraz remont instalacji 
odgromowej. Zaprojektowano rozdzielnie na poszczególnych kondygnacjach szkoły. W projekcie 
ujęto zastosowanie wyłącznika głównego(P.Pożarowego) z cewką wybijakową sterowanego  
przyciskiem za szybką przed wejściem do budynku. W projekcie pokazano też instalację w 
kotłowni. Projekt zawiera, instalację internetową, zasilania kamer przemysłowych, instalację TV.  
 

Opis Techniczny   
 
Stan istniejący 
 
Projektowany budynek posiada w większości przypadku instalację elektryczną wewnętrzną 
wykonaną z aluminium. 
W szkole są  tablice  rozdzielcze bezpiecznikowe  usytuowane  na parterze, i na piętrze ,częściowo 
dobudowane przy remoncie instalacji w klasach komputerowych oraz kuchni. Dobudowano 
rozdzielnie bezpiecznikowe przy rozdzielni głównej na parterze oraz rozdzielni na korytarzu na 
parterze w środkowej części budynku szkoły.  
Brak podziału obwodów na  oświetleniowe i na gniazda. Za mało obwodów dla całego budynku 
szkoły. 
 Oświetlenie nie odpowiada normom. Oprawy oświetleniowe są stare zużyte i mają małą 
sprawność. W salach lekcyjnych jest za mało gniazd 230 V. W Sali gimnastycznej oświetlenie 
ubogie i skąpe nie spełniające normy. 
Wyłączniki różnicowo-prądowe zastosowane tylko w salach komputerowych. 
Brak oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacji szkoły. 
Instalacja odgromowa, zardzewiała nadaje się do wymiany. Szkoła nie posiada wyłącznika 
głównego przeciwpożarowego z cewką wybijakową. 
Instalacja elektryczna wewnętrzna zmodernizowana została jedynie w kuchni. Skrzynkę 
bezpiecznikową z zabezpieczeniem nowych obwodów w kuchni i zapleczu kuchennym 
zabudowano w pomieszczeniu gosp. Tam gdzie znajduje się Rozdz. Główna przy wejściu do 
kotłowni. Tam też znajduje się Tabl. Bezpiecznikowa nowych obwodów zasilających Pracownię 
Komputerową (obwody zasilające komputery).  Zastosowany system ochrony p.porażeniowej to 
uziemienie ochronne. 
Zasilanie budynku szkoły wykonane poprzez przewód YAKXS 4 x 35 mm2 w ziemi ze złącza 
ZK+SP w pobliżu budynku przy stacji TRAFO. 
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Opis projektowanego remontu instalacji 
 
Remontowi i modernizacji  instalacji elektrycznej wewnętrznej nie będzie podlegać Pracownia 
Komputerowa (z wyłączeniem oświetlenia i gniazd elektrycznych tradycyjnych) oraz Kuchnia 
wraz z zapleczem. W celu odpowiedniego rozdziału obwodów i zapewnienia odpowiedniej ilości 
zabezpieczeń należy zabudować Rozdzielnie bezpiecznikowo-piętrowe na poszczególnych 
kondygnacjach i w miejscach zaznaczonych w projekcie. 
Zastosujemy rozdzielnie: 
- rozdzielnia główna R-Gł (na parterze przy  wej. do kotłowni) 
- rozdzielnia R-0 (parter w holu, przy gab. lekarskim) 
- rozdzielnia  R-I (I piętro na wysokości R-0 ) 
- rozdzielnia T-Ko ( w piwnicy przy wejściu do kotłowni) 
 
Zasilania do poszczególnych tablic rozdzielczych wykonujemy przewodem YDy 5 x 10 mm2 w 
rurach osłonowych  RVKL 50 pod tynkiem z  rozdzielni głównej R-Gł (na parterze budynku). 
W rozdzielni R-Gł, po modernizacji należy umieścić zabezpieczenia obwodów zasilających 
kuchnię i Pracownię komputerową. 
WLZ –ty zasilań do powyższych rozdzielni zabezpieczamy w skrzynce R-Gł zabezpieczeniami 
S303, B32,B25 i S 303 B20. 
W rozdzielni głównej R-Gł zastosujemy wyłącznik główny DPX-125 z cewką wybijakową. 
Powyższy wyłącznik połączony jest z przyciskiem wyłącznika głównego PW, w skrzyneczce za 
szybką przy wejściu głównym do  budynku szkoły.  
W rozdzielni R-Gł przed wyłącznikiem głównym na listwie  TH 35 należy zamontować 
ochronniki  przepięciowe typu „B” szt.4 
Jako rozdzielnię R-Gł należy zastosować obudowę z twardego poliuretanu ( np. typu EMITER), 
zabudowaną we wnęce w miejscu starej rozdzielni, w pomieszczeniu przed wejściem do kotłowni. 
Rozdzielnia winna się składać z dwóch części zamykanych na zamek. W dolnej I-ej części 
znajdować się będzie wyłącznik główny (DPX 125) oraz podłączone ochronniki przepięciowe 
typu „B” na listwie TH 35. Wyłącznik główny DPX-125 z cewką wybijakową, z wyprowadzeniem 
przewodu Ydy 2 x 1,5 mm2 do przycisku Wył. Gł (P.Pożarowego) zainstalowanego w 
skrzyneczce za szybką przy wejściu głównym do budynku szkolnego.  Następnie w drugiej części 
górnej(oddzielonej przegrodą od dolnej) znajdować się będą zabezpieczenia WLZ-ów do 
poszczególnych rozdzielni w budynku szkoły oraz istniejące zabezpieczenia obwodów 
zasilających komputery w Pracowni Komputerowej i obwody zasilające odbiorniki i gniazda 3-
faz. i 230 V w kuchni i zapleczu kuchennym. Jako rozdzielnie zastosowane w budynku szkoły 
zastosujemy: 
-  R-Gł – skrzynka z poliuretanu termoutwardzalnego, dzielona z 2-ma drzwiczkami do zabudowy   
    we wnęce np. typu EMITER. 
-  R-0 – rozdzielnia bezpiecznikowa typu WXL 3 x 24 prod. Legrand FAEL z drzwiczkami  
    zamykanymi na klucz.  
-  R-I – rozdzielnia bezpiecznikowa typu RWN 4 x 12 z drzwiczkami metalowymi, zamykanymi  
    na klucz np. prod. FAEL-Legrand. 
-  T-Ko – rozdzielnia bezpiecznikowa dla obwodów w kotłowni np. RW 2 x 12  prod. Fael-    
   Legrand w wykonaniu wtynkowym z drzwiczkami metalowymi. 
- R-osw do sterowania oświetleniem w Sali gimnastycznej poprzez FR-25 3 szt. Rw 1 x 12  
   zamykanej na kluczyk. 
Wyposażenie skrzynek wraz ze schematem połączeń pokazano na rysunkach. 
Instalacje w poszczególnych salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach lekcyjnych prowadzimy 
jako podtynkową w rurkach  RVKL lub przewodami Dyt, Dyp w tynku. 
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Gniazda 230 V umieszczamy na wysokości  1,1-1,4m w salach lekcyjnych i innych 
pomieszczeniach występujących w budynku szkoły. 
W skrzynkach, rozdzielniach  bezpiecznikowych piętrowych i pozostałych umieszczamy lampki 
sygnalizacyjne LS (informujące czy jest napięcie), wyłączniki FR-63,FR-40, wyłączniki 
różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe zabezpieczające poszczególne obwody  1-fazowe 
gniazd i oświetleniowe. 
Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, wymianie wszystkich starych aluminiowych 
przewodów należy wszystkie obwody w skrzynkach rozdzielczych opisać i narysować schemat 
ideowy powykonawczy.  
Zainstalowane na sali gimnastycznej gniazda 230 V umieścić we wnęce ochronnej. 
Obwody siłowe zastosowane są tylko w pomieszczeniach kuchennych oraz obwód siłowy do 
zasilania gn. 3-faz. w kotłowni. Obwody siłowe należy wykonać podtynkowe w wykonaniu 
hermetycznym. 
Dodatkową w szkole należy poprowadzić instalację nagłośnieniową i przyzewową a także 
telefoniczną wraz z  Internetem dla każdej Sali lekcyjnej. 
W Szkole przewidziano instalację kamer telewizyjnych z monitoringiem w sekretariacie. 
Kamery kolorowe na wysięgnikach to np. OPTI – SC805 0,5 lx 
Przewidziano zastosowanie kamer tak jak w wykazie obmiarze ogólnym i na rysunkach. 
Dodatkowo należy zastosować instalację domofonową z zamontowanymi kasetami przy wejściu 
głównym do szkoły i wejściu od strony szatni. Należy zastosować kable i przewody  
YTKSY 4 x 2 x0,5.   
Do otwierania drzwi wejściowych i drzwi do poszczególnych boksów szatni należy zastosować 
zamki ze zworą elektromagnetyczną otwierane w sekretariacie szkoły. Okablowanie zrealizować 
przewodem Ydy 2 x 1 mm2.Zasilanie zwór elektromagnetycznych można zrealizować z zasilacza 
domofonu. 
Instalację antenową TV wykonać należy przez wyprowadzenie ze wzmacniacza telewizyjnego 
WW K911 prod. TELMOR kabli koncentrycznych do gniazd TV w poszczególnych salach szkoły. 
Gniazda należy tak dobrać w poszczególnych salach aby tłumienie sygnału w gniazdach nie 
przekraczało 1,5 dB. 
Instalację internetową poprowadzić należy z ROUTERA poprzez switch  10/100  3 szt. i kable 
skrętki komputerowe poprowadzone do każdego gniazda w salach szkoły.  
Zastosujemy także Zegar Szkolny Z-5 który sterować będzie dzwonieniem dzwonków szkolnych. 
Zegar ten prod. ELKORD należy zamontować na głównym holu przy schodach wejściowych.  
Należy sprawdzić i uzupełnić w razie potrzeby zmodyfikować istniejącą instalację 
nagłośnieniową. Tam gdzie brakuje głośnika zamontować zgodnie z planem w projekcie i zasilić 
linką Lgy 2 x1,5 mm2. Wzmacniacz radiowęzła znajdować się będzie w gab. Dyrektora. 
 
 

  Ochrona Przeciwporażeniowa 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową stosujemy szybkie wyłączenie energii za pomocą wyłączników 
różnicowo-prądowego w systemie TT. 
Zgodnie z przepisami chcąc zastosować wył. różnicowo-prądowe należy po stronie instalacji 
odbiorczej należy uziemić wszystkie urządzenia odbiorcze.  
W tym celu w skrzynce z zabezpieczeniami wewnątrz stosujemy wyłączniki różnicowo- prądowe 
FI-63  i FI-40   ∆∆∆∆ I = 0,03 A 3-faz. dla obwodów gniazd 230V i siły  i FI-25 ∆∆∆∆ I = 0,03 dla 
obwodów oświetleniowych.     
Przy zastosowaniu w/w wyłączników różnicowo-prądowych wartość uziemiania nie powinna 
przekroczyć 10 ΩΩΩΩ. 
Wszystkie części metalowe i urządzenia instalacji podziemnych podłączamy do szyny 
ekwipotencjalnej usytuowanej w skrzynkach rozdzielczych i  kotłowni , gdzie są wejścia  
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centralnego ogrzewania i wody. Łączymy z szyną ekwipotencjalna następujące media i urządzenia 
a więc: wodociąg, centralne ogrzewanie, zbrojenie ław fundamentowych, uziomy odgromowe, itp. 
Przewodem DY 10 mm2 z szyny ekwipotencjalnej podłączamy listwę w skrzynkach z 
zabezpieczeniami  a co za tym idzie wszystkie odbiorniki i urządzenia. 
Dodatkowo w R-Gł zastosujemy ochronniki przepięciowe typu „B” 3 szt. 
W listwy odgromowe i przepięciowe powinny być wyposażone wszystkie pomieszczenia w 
których występują stanowiska komputerowe. Listwy powyższe stanowią ochronniki przepięciowe 
typu „C” i „D”  
 
 

Oświetlenie  Pomieszczeń Szkolnych 
 
Oświetlenie w większości pomieszczeń szkolnych a więc w salach lekcyjnych, w świetlicy 
szkolnej, korytarzach wykonamy za pomocą opraw świetlówkowych OKN 2 x 36 W z kloszami 
opalenizowanymi prod. FAREL-PHILIPS.  
W gabinecie dyrektora, w sekretariacie , księgowości stosujemy oprawy rastrowe 4 x 18 W ORN 
418 prod. Farel.   
Oprawy należy zamontować zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. 
W salach lekcyjnych  oraz w pozostałych pomieszczeniach szkoły natężenia oświetlenia przyjęto 
300lx zgodnie z normą PN-84/E-02033. W Sali komputerowe gdzie wystepują stanowiska 
komputerowe przyjęto 500 lx. Natężenie oświetlenia w korytarzach i pom. komunikacyjnych i 
socjalnym winna wynosić ok. 100 lx-200 lx. Rozmieszczenie opraw świetlówkowych należy 
zrealizować zgodnie z projektem oświetlenia. W korytarzach oraz  w innych pomieszczeniach w 
zależności od potrzeb należy zastosować do zapalania oświetlenia czujniki ruchu i włączniki 
schodowe. W pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, łazienkach, WC, kotłowni stosujemy 
oprawy świetlówkowe energooszczędne typu plafoniera o mocy ok. 18 – 24 W. 
Oświetlenie zewnętrzne  sytuujemy zgodnie z projektem, zapalane będzie z wyłącznika  
1-o biegowego i dodatkowo sterowane  wyłącznikiem zmierzchowym. 
Oprawy awaryjne do oświetlenia dróg ewakuacyjnych zastosujemy w postaci modułów 
awaryjnych w istniejących oprawach świetlówkowych o mocy 10 W i 2 godz. świecenia. 
Jako plafoniery możemy zastosować  prod. AGA Lighting CAMEA o mocy 36 W. Oprawy te 
zastosujemy w pomieszczeniach socjalnych i na rys. 
Na Sali gimnastycznej zaprojektowano oświetlenie oprawami metalohalogenkowymi np. Typu 
TEC-MAR Space 250 W IP 54 prod.  (włoskiej). Są to naświetlacze montowane na ścianie przy 
suficie z możliwością sterowania kątem nachylenia w celu uzyskania optymalnego oświetlenia 
Sali gimnastycznej.  
Wartość natężenia oświetlenia jakie się przewiduje w Sali to 500-700 lx. Oprawy TEC-MAR 
Space są oprawami o IP 54 przystosowane do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych. 
W wyposażeniu opcjonalnych mają możliwość zastosowanie siatki ochronnej przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W kotłowni OPK 236.   
Zapalanie oświetlenia górnego (podstawowego) należy wykonać w rozdzielni R-osw poprzez 
wyłączniki FR-25 prod. FAEL. Zapalanie należy pogrupować. 
W korytarzach, kl. Schodowych na półpiętrach stosujemy oprawy wyposażone w moduły 
awaryjne. Moduły awaryjne powinny mieć parametry: świecić w sposób ciągły przez c.n. 2 h i 
zasilać świetlówkę o  mocy  9W. 
Do opraw wyposażonych w moduły awaryjne należy doprowadzić instalację 4-ro przewodową. 
Przy wyjściach ewakuacyjnych należy zastosować oprawy ewakuacyjne np. PK 211 ze 
świetlówkami 2 x 11 W o IP 55 z piktogramem z napisem „ wyjście ewakuacyjne”. 
Oprawy te należy umieścić w miejscu zaznaczonym  projekcie. 
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Rozmieszczenie opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych zaprojektowano przy użyciu 
symulacji komputerowej z zastosowaniem programu oświetleniowego firmy PHILIPS -
CALCULUX. 
 
 
 
 

 
 
Zgodnie z przepisami oraz normy musimy zastosować oświetlenie awaryjne. 
W tym celu należy zastosować do projektowanych opraw świetlówkowych zastosować moduły 
awaryjne  opraw o parametrach 2h,9 W. 
Sposób połączenia i poprowadzenia  odpowiednich obwodów pokazano na rysunku powyżej. 
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Przed wyjściem głównym należy zamontować oprawę awaryjną o mocy 10 W i pracy min 2 
godziny z piktogramem informującym o wyjściu ewakuacyjnym.  
 
 
 

 
 
 
Rys. Oprawy rastrowe typu ORO 418  do pomieszczeń biurowych, handlowych, barów itp.  
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Oprawy oświetleniowe występujące w projekcie instalacji     
              Elektrycznej budynku Szkoły w Starczy.  

 

 

 

 

 

Instalacja Odgromowa 
 
 
Instalację odgromową budynku szkoły należy potraktować jako odtworzeniową. 
Dlatego też należy wymienić na nową, spełniającą aktualne normy. Wokół projektowanego 
budynku wymienić otok wokół fundamentów  z bednarki ocynkowanej FeZn 4x 25 i zagłębiony  
w ziemi na głębokości 0,6 m i 1m od ściany fundamentów. 
Otok ten  prawdopodobnie połączony jest z uziemieniem naturalnym zrealizowanym poprzez 
podłączenie się ułożoną bednarką ze zbrojeniem ław fundamentowych. 
W miejscach przerw otoku zastosowany sondy uziemiające zagłębione w ziemi. 
Na dachu budynku zastosowane uziemienie poziome wykonane z drutu ocynkowanego  
FeZn ∅ 8. 
Takim samym drutem należy wykonać zwody pionowe do złącz kontrolnych zgodnie z projektem. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonawca powinien wykonać niezbędne pomiary 
uziemienia instalacji  odgromowej a protokóły pomiarowe przekazać dyrektorowi szkoły. Zgodnie 
z normą wartość rezystancji uziemienia odgromowego nie powinna przekroczyć 10 Ω  lub w 
szczególnych własnościach gruntowych (podłoże żwirowe, kamieniste itp.) 20 Ω. 
W celu poprawy wartości rezystancji uziemienia należy wbić sondy do ziemi i połączyć trwale z 
otokiem wokół budynku. Należy także sporządzić metrykę urządzenia odgromowego dla obiektu. 
 

 

 

Oprawa rastrowa świetlówkowa ORN  4x18 C6 z TLD-18W  

prod. FAREL-PHILIPS 
        8 szt. 

Oprawa świetlówkowa OKN 2x36 z TLD-36W prod. FAREL-

PHILIPS 
       116  szt. 

Moduły awaryjne  3h, 9W  prod. FAREL-PHILIPS            12 szt. 
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego PK211 2 x 11W prod.Farel         6 szt. 
Oprawa zewnętrzna hermetyczna IP 55 ok. 36-72 W moŜe być 

typu downlight lub połączona z kasetą reklamy 
        7 szt. 

Oprawa  świetlówkowa hermetyczna  OPK  2x36 W prod. 

FAREL. kotłownia 
        3 szt. 

Oprawa typu plafoniera o mocy 36 W Np. CAMEA  prod. Aga 

Lighting 
       32 szt. 

Oprawa typu naświetlacz TEC-MAR Space 250W IP54 z siatką 

zabezpieczającą, prod.  (włoskiej) 
        8 szt 
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Obliczenia 
 
Bilans Mocy: 
 
Rozdzielnia : R-Gł 
 
-  Rozdz. Pr. Komputerowej-      14,7 kW   
-  Rozdz. Kuchni i zaplecza    -  12,7 kW 
- Rozdz. Kotłowni                  –    2,0 kW 
 
 
Rozdzielnia : R-0 
- Gn. 230 V                            -    14,2 kW 
- Oświetlenie                          -      8,9  kW 
 
 
Rozdzielnia : R-I 
 
- Gn. 230 V                            -   9,8 kW  
- Oświetlenie                          -  5,4 kW 
 
 
 
Moc max:   
 
                              Pn= 14,7 + 12,7 + 2,0 + 14,2 + 8,9 + 9,8 + 5,4 = 67,7 kW ≈ 68,0 kW 
 
∑ mocy zainstalowanej: 68 kW 
 
Przyjmujemy współczynnik jednoczesności  
 kj   = 0,4              
                             Pmax =  0,6 x 68,0 kW = 40,8 kW 
                             
 
            ∑ mocy zapotrzebowanej 40,8 kW 
 
Dobieramy wkładkę bezpiecznikową dla całej szkoły: 
 
                                        40800 
                          Imax =                                  =  62,06 A            
                                        0.95 x 400 x 1,73   
 
                                                                   
Także możemy wysnuć wniosek, że wartość mocy zagwarantowanej przez Zakład Energetyczny 
nie odpowiada zapotrzebowaniu w energię elektryczną przez  Szkołę w Pankach 
 
Dobieramy zabezpieczenie przedlicznikowe S303, B 63 A . 
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Sprawdzamy wartość długotrwałego obciążenia dla dobranego kabla YKY 4 x 35 mm2 
 
 
 
Idd=  135 A 
 
                          135 > 62,06 A 
 
 
 
Kabel zasilający budynek jest dobrze dobrany.  
 
 

 
 

 
Wnioski i Uwagi 
 
Roboty winna wykonywać Firma posiadająca uprawnienia do wykonywania Robót Ele- 
ktrycznych. Przewody zasilające urządzenia elektryczna, powinny być umocowane trwale i nie 
przeszkadzać wciągach komunikacyjnych. Instalacje wykonać p/t. Osprzęt należy zastosować 
hermetyczny  w częściach pomieszczeń narażonych na wilgoć, socjalnych, kotłowni na zewnątrz. 
Wszystkie prace należy uzgodnić z Dyrekcją szkoły.  
Istnieje możliwość zastosowania zamienników materiałów jednak po uprzednim uzgodnieniu z 
projektantem i inwestorem, jednakże zamienniki muszą być o takich samych lub podobnych 
parametrach i posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dopuszczone do 
stosowania na Polskim Rynku. 
Należy do budynku doprowadzić instalację domofonową , przyzewową , telefoniczną, alarmową 
czy monitoring telewizyjny oraz internet. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normą i przepisami. Dopuszcza się istnienia pewnych 
rozbieżności dokumentacji z istniejącą instalacja elektryczną.  
Zaleca się zastosować w skrzynce bezpiecznikowej R-Gł ochronniki przepięciowe typu „B” . Po 
zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary elektryczne ochrony p. porażeniowej, izolacji 
obwodów i wykonać opisy obwodów wraz ze schematem powykonawczym. Do odbioru po 
wykonaniu prac przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty, uprawnienia 
deklaracje zgodności  
Instalacja winna odpowiadać przepisom BHP i  PBEUE. 
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Zegar Szkolny Z-5 
 
 
 
Zegar Szkolny Z-5 jest nowoczesnym urządzeniem opartym na mikrokomputerze 
jednoukładowym z podtrzymaniem bateryjnym (zastosowana bateria zapewnia pracę zegara przez 
min. 2 lata przy braku napięcia sieci). Urządzenie oprócz funkcji zegara (wyświetlanie czasu i 
daty) steruje automatycznie pracą dzwonka szkolnego. Zegar został wyposażony w wyświetlacz 
typu LED o kolorze zielonym i wysokości cyfr 57mm, co powoduje, że jest doskonale widoczny z 
odległosci kilkunastu metrów. W celu maksymalnego ułatwienia obsługi, jest realizowane przy 
pomocy specjalnego pilota będącego na wyposażeniu zegara. 
Użytkownik ma do dyspozycji 3 programy dzwonków. Dwa dla lekcji normalnych i jeden dla 
skróconych.W każdym programie może być realizowane do 30 dzwonków. Przełączanie pomiędzy 
programami dla lekcji normalnych odbywa się w sposób automatyczny, włączenie programu lekcji 
skróconych odbywa się ręcznie i obowiązuje tylko tego dnia do godziny 24 . Po tej godzinie 
program zostaje wyłączony automatycznie i zegar wraca do wcześniejszych ustaleń. 
Wymiary zegara : 260mm x 130mm x 50mm  
459.00zł 
Cena z VAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzmacniacz TELMOR WWK911 

 

 

 
 

[ kod produktu: 1940 ] 

Cena: 686,46 netto / 837,48 brutto zł/szt 

Do koszyka 

 

 

Rozwiązania konstrukcyjne jakie zastosowano we wzmacniaczu WWK-911 pozwala na stosowanie go w 

kaŜdych warunkach odbioru występujących u uŜytkownika; wzmacniacz łączy funkcje zwrotnicy, 
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selektywnego wzmocnienia, regulacji i kontroli poziomów sygnałów wjściowych; oznacza to, Ŝe 

niezaleŜnie od układu kanałów, kierunków odbioru oraz poziomów sygnałów, instalacja RTV z tym  

 

 

wzmacniaczem nie wymaga dodatkowych elementów takich jak: zwrotnica antenowa, tłumiki, 

sumator, filtr kanałowy, itp. 

 

Sygnały TV z zakresu UHF, doprowadzone do trzech wejść antenowych UHF1, UHF2 i UHF3, 

kierowane są do zespołu przełączników umieszczonych na płycie czołowej; przełączniki te 

przyporządkowują do poszczególnych wejść antenowych róŜne liczby torów kanałowych, a więc 

praktycznie liczby odbieranych programów TV; podczas uruchamiania, filtry stroi się na częstotliwości 

poŜądanego kanału (k.21 - k.69), zaś regulatorem wzmocnienia ustawia się pozom sygnału; 

 

 

W torach przeznaczonych dla sygnałów TV z III pasma (wejście VHF) oraz sygnałów radiofonicznych 

(wejście FM) zastosowano wzmacniacze szerokopasmowe, nie wymagające dostrojenia. KaŜdy z nich 

posiada regulator wzmocnienia. 

 

Cenną zaletą WWK 911 jest moŜliwość współpracy z urządzeniami dodatkowymi jak: magnetowid, 

odbiornik satelitarny, kamera itp.; dla takich zastosowań zaleca się uŜywanie UHF4 lub 

szerokopasmowego wejścia AUX  

 

Wszystkie wzmacniane sygnały są sumowane i po wzmocnieniu końcowym doprowadzane do dwóch 

równowaŜnych elektrycznie wyjść OUT1 i OUT2; dodatkowych korekcji poziomów sygnałów moŜna 

dokonywać tłumikami ATT. 

 

Dane techniczne: 

zakres częstotliwości:  

BI/FM 47-108MHz;  

VHF 174-230MHz;  

UHF1,2,3 470-862MHz;  

UHF4 470-862MHz;  

AUX 47-862MHz; 

 

 

 

 

 KAMERA        OPTI-SC805 
 
Cena netto: 183.00 zł. 
Cena brutto: 223.26 zł. 
 
 Kamery z serii OPTI to optymalne rozwiązanie do monitoringu video! 
Seria kamer oznaczona symbolem OPTI przeznaczona jest do montażu wszędzie tam gdzie 
wymagana jest jakość obrazu oraz przystępna cena. Markowe podzespoły SONY, SHARP oraz 
LG zapewniają efektywna i ciągłą pracę bez awarii. Szeroki wybór kamer OPTI pozwala na 
dokładne wybranie najodpowiedniejszego modelu dostosowanego do warunków pracy. Dzięki 
wieloletniej obecności na rynku jesteśmy w stanie doradzić Ci jakie kamery wybrać do Twoich 
zastosowań, wiemy to dzięki obserwacji kamer montowanych przez naszych klientów. Kamery 
OPTI zapewnią Ci komfort i bezpieczeństwo!  
Specyfikacja techniczna: 
 
Image Sensor  1/3?              Sony Super HAD CCD  
Effective pixels          PAL 500(H)x582(v)  
Signal System                     PAL/NTSC  
Horizontal Resolution 420 TV Lines  
Lens  C/CS mount,          DC/Video Drive Auto Iris  
Sync. System Internal  
Minimum Illumination      0.5Lux@F1.2  
S/N Ratio                    More than 48dB  
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Shutter Speed                    Auto-1/50(1/60)?1/100,000(Sec.)  
White Balance         Auto Tracking White Balance  
Backlight Compensation ON/OFF  
Video Output                    1Vp-p,75ohm,BNC  
Power Consumption         Approx 2.8W  
Power Sourcing        DC12V  
Current Consumption        100mA  
Auto Gain Control        ON/OFF  
Operating Temperature -10? ~ +50? 


