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Zaświadczenie
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jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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2. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn.: 

 „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia 

na wykonanie robót dla zadania związanego z wykonaniem oświetlenia ulicznego 

skrzyżowania drogi powiatowej Maciejowa – Barnowiec z drogą krajową nr 75 

w miejscowości Maciejowa” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej 

 

 

Sprawdzający              Projektant         
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3. Zakres rzeczowy inwestycji 

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego 1 kpl. 

1.1. Budowali linii kablowej YAKXS 4x25 332/429m 

1.2. Zabudowa szafki oświetleniowej SON 1 kpl. 

1.3. Zabudowa słupów oświetleniowych 12 kpl. 

1.4. Uziemienie 1 kpl. 
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4. Dane ogólne 

 

 Warunki przyłączenia wydane przez TURON Dystrybucja S.A., Oddział w Krakowie, 

 Zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

 Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-

wanie i budowa, 

 Norma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwpora-

żeniowa. 

 PZT skrzyżowania drogi powiatowej Maciejowa – Baranowiec z drogą krajową nr 75 

w miejscowości Maciejowa, 

 inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
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5. Opis techniczny 

5.1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

 Warunków przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie. 

 uzgodnień z inwestorem, 

 projektowanego, docelowego zagospodarowania terenu drogi powiatowej Maciejowa – 

Baranowiec z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa 

 

5.2. Zakres dokumentacji 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy oświetlenia 

ulicznego. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 62 w miejscowo-

ści Maciejowa gm. Łabowa, województwo małopolskie. 

Lokalizację inwestycji pokazano na orientacji. 

 

5.3. Stan istniejący 

W stanie obecnym skrzyżowanie drogi powiatowej Maciejowa – Baranowiec z drogą 

krajową nr 75 nie ma oświetlenia ulicznego. 

 

5.4. Stan projektowany 

W związku z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Maciejowa – Baranowiec 

z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa zachodzi konieczność budowy oświe-

tlenia ulicznego. 

 

5.4.1. Trasa projektowanej inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie przy skrzyżowania drogi powiato-

wej Maciejowa – Baranowiec z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa na dział-

ce ewidencyjnej nr 62 obręb nr 0009 Maciejowa, jednostka ewidencyjna 1261008_2 

Łabowa. 

 

5.4.2. Kolejność realizacji robót 

 Przekopy kontrolne - lokalizacja istniejących mediów 

 Posadowienie szafy oświetlenia ulicznego 

 Przygotowanie wykopów pod kable, uziemienie, fundamenty 
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 Zabudowa rur osłonowych 

 Posadowienie fundamentów 

 Montaż słupów oświetleniowych 

 Ułożenie bednarki 

 Ułożenie kabli 

 Badania i pomiary kabli (m.in. rezystancja izolacji, sprawdzenie ciągłości 

żył) 

 Zakończenie prac – uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pier-

wotnego. 

 

5.5. Rozwiązania techniczne 

 

5.5.1. Szczegóły techniczne budowy linii kablowej nN 

Projektowane kabel typu YAKXS 4x25mm2  /rury ochronne/ należy układać na 

głębokości min. 0,7m od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla /osłony 

otaczającej/. Kable układać po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Ka-

ble przed zasypaniem zgłosić do inspektora robót elektrycznych w celu odbioru 1 

etapu robót odkrytych. Następnie kable przysypać 10 cm warstwą piasku. Z kolei na 

piasku umieścić 15 cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią kablową koloru nie-

bieskiego. 

Kable należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe rozmiesz-

czone w miejscach wejścia do rur. Treść opisu na opaskach należy uzgodnić z właści-

cielem linii. Kable należy ułożyć w wykopie w sposób falisty tworzący tym samym 

wymagany 1-3% zapas kabla wystarczający do skompensowania możliwych przesu-

nięć gruntu. 

 Na skrzyżowaniach należy kabel zabezpieczyć rurą ochroną SRS-G Ø110mm w ko-

lorze niebieskim. Osłaniać kable na całej długości skrzyżowania z naddatkiem 0,5m po 

obu stronach skrzyżowanie. 

Miejsca wprowadzenia kabli do osłony otaczającej powinny być uszczelnione, 

a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabli powyżej względnie 

poniżej skrzyżowanych obiektów w zależności od warunków lokalnych należy wyko-

nać zgodnie z normą SEP N SEP – E – 004, z zachowaniem przepisowych odległości 

oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. 
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Przebieg trasy projektowanej linii kablowej, miejsce zastosowania rur ochronnych i 

szczegóły dotyczące budowy linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2. 

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotne-

go. 

 

5.5.2. Szafa oświetlenia ulicznego SON 

Projektuje się szafę oświetlenia ulicznego SON do sterowania oraz rozdziału obwo-

dów oświetlenia ulicznego. Obudowa zestawu wykonana w II klasie ochronności z 

materiału termoutwardzalnego odpornej na uszkodzenia mechaniczne i wpływy at-

mosferyczne oraz promieniowanie UV. W szafie zabudować zegar astronomiczny, za-

bezpieczenie obwodów w postaci wyłącznika nadprądowego wyposażony w człon 

przeciążeniowy oraz członu zwarciowy o prądzie zadziałania C13A. 

Lokalizację zestawu pokazano na rysunku pn. Plan sytuacyjny. Schemat oraz widok 

elewacji SON pokazano na rysunku pn. Schemat elektryczny. 

 

5.5.3. Słupy oświetleniowe 

Do zawieszenia opraw ulicznych należy zastosować słupy uliczne okrągłe, prod. 

Elektromontaż Rzeszów typ S-90PC-3. Wszystkie słupy oraz fundamenty zastosowane 

do zawieszenia opraw muszą spełniać wymagania niżej wymienionych norm: 

•PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe. 

•PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczaniach statycznych – obciążenia wiatrem. 

•PN-87/B-02013 Obciążenia budowli – obciążenia zmienne środowiskowe – obcią-

żenie oblodzeniem. 

•PN-EN 40-2:1978 Słupy oświetleniowe – wymiary i tolerancje. 

•PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych słupów oświetleniowych. 

•PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

- wymagania i badania. 

•PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Ponadto słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat CE na zgodność z normą 

PN-EN 40. 
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5.5.4. Złącza kablowe słupów oświetleniowych 

We wnękach projektowanych słupów oświetleniowych należy zamontować złącza 

kablowe SINTUR typu IZK umożliwiające zamontowanie bezpiecznika topikowego ty-

pu D01. Ilość zabezpieczeń w złączach bezpiecznikowych uzależniona jest od ilości 

opraw oświetleniowych zamontowanych na słupach (jeden bezpiecznik na jedną 

oprawę). 

 

5.5.5. Oprawy oświetleniowe 

Dla celów oświetlenia skrzyżowania, przewidziano oprawy ES-SYSTEM Racer Mini 

826 o mocy 48/75/87 W. Oprawy zawierają źródła światła typu LED. 

 

5.5.6. Uziemienie 

Wzdłuż trasy linii kablowej we wspólnym wykopie należy ułożyć bednarkę ocyn-

kowaną Fe/Zn 30x4. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. 

Po wykonaniu instalacji uziemiających należy dokonać pomiarów, w przypadku nie 

uzyskania założonych wartości uziemienia, uziomy należy rozbudować o pręty uzio-

mowe Fe/Zn Φ16. 

 

5.5.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla sieci nN zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Przemysłu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażenio-

wej oraz norm: N SEP–E–001. 

 

Wymagania stawiane środkom ochrony przy dotyku pośrednim – dla linii nN 0,4 

kV 

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 s. Będzie to 

zapewnione przy spełnieniu warunku: 

  

  - impedancja pętli zwarciowej, [Ω], 

  - napięcie znamionowe względem ziemi,  , 
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  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie 

zależnym od napięcia znamionowego Uo, [A]. 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii nN 

Uznaje się, że elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagają 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim ze względu na wysokość zamocowania prze-

wodów (powyżej 2,5 m – poza zasięgiem ręki). Urządzenia podłączone do linii napo-

wietrznej nN powinny spełniać wymagania norm dotyczących ich projektowania  

i budowy, zapewniając skuteczną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 

bezpośrednim. 

Uziemienie ochronno - robocze punktów neutralnych sieci w układzie TN-C 

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN-C powinny być uzie-

mione bezpośrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny być połą-

czone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, 

uziemionymi poprzez szynę uziemiającą w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia 

R<30 Ω. 

Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) powinno spełniać warunki: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia rezystancja uziemienia 

nie większa niż 5 Ω, 

b) wzdłuż trasy linii długości przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezy-

stancji nie większej niż 30 Ω nie powinna przekraczać 500m (w przypadku uziemienia 

odgromników nie powinna przekraczać R ≤ 10 Ω), 

c) na obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego  

odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował 

się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji 

nie przekraczającej 5 Ω, obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których 

rezystancja jest nie większa niż 30Ω. 

W istniejących uziemieniach ochronno-roboczych w związku z wymaganiami nor-

my P SEP – E – 001 należy dokonać oględzin i pomiarów. W przypadku stwierdzenia 

złego stanu technicznego lub braku wymaganej wartości uziemienia należy wykonać 

uziom zgodny z przepisami. 
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5.6. Demontaż 

Materiał z demontażu należy zutylizować. 

 

5.7. BHP i ochrona środowiska 

Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. 

Wszystkie połączenia krzyżowe lub równoległe przewodników w ziemi powinny być 

zabezpieczone dodatkowo taśmą antykorozyjną lub masą bitumiczną. 

 

5.8. BHP i ochrona środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 213 poz. 1397 z dn. 

09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko elektroenergetyczne linie oświetlenia ulicznego nN nie zaliczają się do inwestycji 

mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie za-

nieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba uniesz-

kodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Inwestycja nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie 

pogorszy warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciąż-

liwości dla terenów sąsiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinka przyłą-

cza kablowego mogą wystąpić tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy 

linii, które wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów. 

 

5.9. Uwagi końcowe 

Pod względem technicznym projekt został opracowany zgodnie z normatywami 

technicznymi dotyczącymi projektowania. 

Planowane wyłączenia linii uzgodnić w Tauron Dystrybucja S.A. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 

dokładnego stanu usytuowania mediów. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na 

placu budowy. Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, wodociągowej 

należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnymi przepisami 

BHP, ustawami i rozporządzeniami. 

Przed oddaniem sieci kablowej do eksploatacji należy wykonać wszelkie niezbędne 

pomiary. 

 

6. Obliczenia. 

Parametry sieci nN 

 Układ sieci: TN-C 

 Napięcie sieci: 400/230V 

Parametry przyłącza z godnie z warunkami przyłączenia: 

 Moc przyłączeniowa 2,2kW 

 Układ bezpośredni 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe 16A (przedlicznikowe) 

 

6.1. Dobór przekroju projektowanej linii kablowej nN 0,4kV 

Projektowany kabel typu: YAKXS 4x25mm2  

P u 0,882

U N  ∙ cos φ 0,23 ∙ 0,85

Długotrwałe obciążenie kabla YAKXS 4x25  Idd =111 A

Sprawdzenie warunku prądu obdiążenia:

I obl ≤ I dd 

Idd  - obciążalność prądowa długotrwałą kabla

I obl  - obliczeniowy prąd obciążenia kabla

4,5 ≤ 111  A

warunek jest spełniony

I obl = = =4,5 A
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Projektowany kabel typu YKY 3x2,5 mm2  

P u 0,087

U N  ∙ cos φ 0,23 ∙ 0,85

Długotrwałe obciążenie kabla YKY 3x2,5  Idd =23 A

Sprawdzenie warunku prądu obdiążenia:

I obl ≤ I dd 

Idd  - obciążalność prądowa długotrwałą kabla

I obl  - obliczeniowy prąd obciążenia kabla

0,4 ≤ 23  A

warunek jest spełniony

I obl = = =0,4 A

 

 

6.2. Dobór zabezpieczenia 

Zabezpieczenie w złączu kablowym słupa oświetleniowego 

1,1 ∙ P o 1,1 ∙0,087

U N  ∙ cos φ 0,23 ∙ 0,85
I B = = =0,5 A

I n ≥ = =1,2 A2,5 ∙ I B 2,5 ∙0,5

 

 

Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego 

1,1 ∙ P o 1,1 ∙0,882

U N  ∙ cos φ 0,23 ∙ 0,85
I B = = =5 A

I n ≥ = =12,4 A2,5 ∙ I B 2,5 ∙5
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6.3. Obliczenie spadków napięć 

 

Obliczenie spadku napięcia wykonano metodą odcinkową ze wzoru: 

∆U% =
2 ∙ �� ∙ 	 ∙ 100

� ∙  ∙ ��
 

gdzie: 

�� – moc szczytowa przepływająca przez dany odcinek linii [W]; 
	– długość odcinka linii [m] 
� – napięcie przewodowe [V] (230 V); 
– przekrój przewodów lub żyły kabla [mm2]; 
�– konduktywność materiału przewodu lub żyły kabla (AL = 34

�

���∙�
); 

 
Tabela 1 -  Obliczenia spadku napięcia  

Odcinek 
Długość 
odcinka Rodzaj przewo-

du/kabla 

Oprawa oświetleniowa 
[W] 

kj 

Podc dU% 

od do [m] 87 75 48 
 

[kW] [%] 

SON. 1/1 15 YAKXS 4x 25  3 1 
 

1 0,882 
0,06 

1/1 1/5 31 YAKXS 4x 25  1  
 

1 0,609 
0,08 

1/5 1/6 31 YAKXS 4x 25  1  
 

1 0,534 
0,07 

1/6 1/7 31 YAKXS 4x 25 1   
 

1 0,459 
0,06 

1/7 1/8 31 YAKXS 4x 25 2   
 

1 0,372 0,05 

1/8 1/10 25 YAKXS 4x 25  1  
 

1 0,198 0,02 

1/10 1/11 25 YAKXS 4x 25  1  
 

1 0,123 0,01 

1/11 1/12 25 YAKXS 4x 25   1 
 

1 0,048 0,01 

Długość obwodu 214 suma: 3 7 2 0       

            Całkowity % spadek napięcia na linii 0,37 

 
 

6.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

System ochrony przed porażeniem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 

w układzie sieci TN-C. Dla układu TN ochrona przed dotykiem pośrednim jest 

skuteczna, jeżeli jest spełniony warunek: 

�� ∙ �� < �� 

gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód roboczy aż do punktu 
zwarcia i przewód ochronny pomiędzy punktem zwarcia a źródłem, 

Ia – wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie zasilania w czasie zależnym od napięcia 
znamionowego Uowg PN-IEC 60364-4-41 

Uo– napięcie znamionowe względem ziemi 230V. 
W przypadku, w którym dopuszcza się czas wyłączenia nieprzekraczający 5s, 

odłączenie uważa się za spełnione, jeżeli prąd Ia mający je spowodować przekracza 

wartość określoną wzorem: 
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�� = � ∙ ��  

gdzie:  

Ib-prąd znamionowy nastawczy lub wyzwalający urządzenia ochronnego 
k -współczynnik krotności prądu Ib 

 
Tabela 2 -  Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej  

Stacja transf. Nr: 8052 
 Trafo. 160 kVA              

Obwód rozdzielczy nr : 1   
         

charakter 
linii 

rodzaj przewodu/kabla L zabez. Ib t Iz k Ia Iz>Ia Zs·Ia<230 

typ   s   [m]  [A] [s] [A] [-] [A]     

l. nap. AL 4x 50 mm
2
 628         

l. kab. YAKSX 4x 120 mm
2
 82         

l. kab. YAKSX 4x 35 mm
2
 7         

l. kab. YAKSX 4x 25 mm
2
 214 C 13 5 155 10 130 tak tak 

Ochrona przeciwporażeniowa w postaci samoczynnego wyłączenia w ciągu 5s dla 

budowanej linii oświetlenia ulicznego jest zachowana. 

 

6.5. Rezystancja uziemienia 

Sprawdzenie doboru uziomu 

Dobrano uziom poziomy 

Założenia obliczeniowe:  

 Rezystywność gruntu: = 200 Ωm 

 Wymagana rezystancja uziemiania: R ≤ 10Ω 

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego: 

b

b

b d

L

L
R

2
ln2




  = 2,06 Ω 

Lb = 330 m  – długość uziomu poziomego (długość bednarki FeZn 30x4mm) 

db = 0,015 m  – uśredniona grubość bednarki  
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7. Zestawienie materiałów. 

1. Kabel YAKXS 4x25mm2 ............................................................................................................ 429 m. 

2. Kabel YKY 3x2,5 mm2................................................................................................................ 168m 

3. Rura osłonowa DVR50 ............................................................................................................. 430m 

4. Rura osłonowa SRS-G 110 ...................................................................................................... 100m 

5. Folia niebieska .............................................................................................................................. 332 m. 

6. Oznaczniki kablowe ................................................................................................................... 40 szt. 

7. Piasek ................................................................................................................................................ m3 

8. Uziemienie ...................................................................................................................................... 1 kpl. 

8.1. Bednarka FeZn 30x4 ....................................................................................................... 370 m 

9. Szafka oświetlenia ulicznego SON....................................................................................... 1 kpl. 

10. Słup oświetleniowy S-90PC-3 .............................................................................................. 12 szt. 

11. Wysięgnik W NT-1,0 ST-Y 1r/2,0m/5st/Fi60 .............................................................. 9 szt. 

12. Wysięgnik W NT-1,0 ST-Y 1r/2,5m/5st/Fi60 .............................................................. 3 szt. 

13. Fundament F-150/200 ............................................................................................................ 12 szt. 

14. Element mont. do  F-/200 ...................................................................................................... 12 szt. 

15. Komplet złącz Sintur IZK 4 .................................................................................................... 12 kpl. 

16. Oprawa RACER MINI 826.LED 740 10700lm 87W IP66 ........................................ 3 szt. 

17. Oprawa RACER MINI 826.LED 740 8500lm 75W IP66 ........................................... 7 szt. 

18. Oprawa RACER MINI 826.LED 740 6000lm 48W IP66 ........................................... 2 szt. 
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