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Instalacje elektryczne 
 

Obowi ązujące normy  i przepisy 
• Ustawa Prawo Budowlane 
• PN-HD 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych …… (wszystkie arkusze ). 
• PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ). 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym . 
• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa. 
• N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania. Wyznaczenie  

mocy zapotrzebowania . 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690) 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8.10.90r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dziennik Ustaw 
1990r. nr.81 poz. 

• Ochrona sieci energetycznych od przepi ęć wydane przez PTPiREE  
• Norma PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” 
• Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy” 

 
1. Podstawa opracowania 

• uzgodnienia międzybranżowe 
• obowiązujące normy i przepisy 

 
2. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy instalacji elektrycznych w remontowanym budynku 
w zakresie: 

• oświetlenie wejść do budynku  
• oświetlenie awaryjnege, ewakuacyjnego kierunkowego 
• oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych  
• zasilania urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 
• zasilanie projektowanej kotłowni 
• zasilanie odbiorów w kuchni 

 
3. Zasilanie i rozdzielnia główna budynku.  
Obecnie budynek posiada zasilanie w energię elektryczną realizowane linią napowietrzną. Z uwagi na 
remont budynku i doprojektowanie dodatkowych odbiorów konieczne jest wystapienie o zwiększenie 
mocy zapotrzebowanej oraz zmianę warunków zasilania. Zgodnie z otrzymaną promesą od zakładu 
energetycznego – dostawcy energii, zapewnia się wnioskowaną zwiększoną moc dla obiektu w 
wysokości P=49,0kW. Aktualnie do budynku dochodzi jedno zasilanie dla dwóch właścicieli budynku. 
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiazania zmian zasilania dla jednego właściciela. Zasilanie drugiego 
właścicela powinno zostać wykonane równocześnie z przedmiotowym zadaniem jednak nie jest ono 
ujęte niniejszym opracowaniem,   W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano tablicę rozdzielczą 
TG w oparciu o skrzynki natynkowe. Tablicę zabudować obudową lekką zamykaną na klucz. Obok 
wejścia głównego w holu zamontować awaryjny wyłącznik pożarowy wppoż. Zasilanie tablicy TG wy-
konać przewodem typu YKYżo 5x50mm2. Kabel należy prowadzić w rurze osłonowej na całej długości.                                                                                                           
Tablica rozdzielcza budynku wyposażona będzie w zabezpieczenia różnicowo-prądowe 25A oraz 
wyłączniki instalacyjne o maksymalnym prądzie 16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe o prądzie 3x80A.         
Instalacje te wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo układanymi pod tynkiem z zastosowaniem 
osprzętu podtynkowego IP20. W łazienkach I sanitariatach stosować gniazda wtyczkowe szczelne IP44 
z klapką osłonową. Odbiory technologiczne kuchni zasilić z tablicy TKk1 umieszczonej w 
pomieszczeniu kuchni. Odbiory piętra 1, 2 oraz parteru zasilić z tablicy TP, TP1, TP2 usytuowanych w 
korytarzu. 
W projektowanych pomieszczeniach parteru oraz budynku przewiduje się następujące instalacje 
elektryczne: 
  - oświetlenia ogólnego i miejscowego 
  - oświetlenia awaryjnego 

    - gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz gniazd dla sprzętu kuchennego 
  - siły 3x400V do zasilania odbiorów technologicznych i sprzętu kuchennego 
  - ochrony od porażeń prądem elektrycznym 
  - komputerową 
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Do zasilania odbiorów w kotłowni przewidziano oddzielną tablicę TK usytuowaną w kotłowni na ścianie 
przy wejściu. 
 
4. Instalacje elektryczne  
4.1. Instalacje siłowa. 
Instalacje elektryczne pomieszczeń zasilane będą z tablic wtynkowych piętrowych TP (parter), TP1 (1 
piętro), TP2 (2 piętro), które będą zasilane z tablicy głównej znajdującej sie w pomieszczeniu 
technicznym na parterze. Instalacje wykonać przewodami układanymi pod tynkiem z zastosowaniem 
osprzętu podtynkowego IP20. W łazienkach i sanitariatach stosować gniazda szczelne IP44 z klapką. 
Tablice piętra wyposażona będzie w rozłącznik izolacyjny na wejściu oraz wyłączniki różnicowo-
pradowe 25A i wyłączniki instalacyjne.                                               
Instalacje elektryczne wykonać p/t zachowując odległości od instalacji. Przewody prowadzić rownolegle 
do stropu lub podłogi w odległości 0,3m, sprowadzając prostopadle do gniazd wtykowych oraz do 
osprzętu oświetleniowego łączeniowego. Projektuje się gniazda montowane we wspólnych ramkach. 
Kolorystykę, model osprzętu elektrycznego dobiera Inwestor. 
Urządzenia biorące udział w akcji gaśniczej (hydrofor) należy zasilić sprzed głównego wyłącznika prądu 
kablem niepalnym. Pożarowy wyłącznik prądu dla budynku będzie zlokalizowany obok drzwi do 
budynku przy wejściu głównym.  
 
4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej  
Instalacja siłowa obejmuje zasilanie central wentylacyjnych oraz urządzeń klimatyzacji zlokalizowanych 
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Zakres opracowania zgodnie z dokumentacją instalacji 
sanitarnych. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z DTR dobranych urządzeń. Centrale 
wentylacyjne i pozostałe urządzenia technologiczne muszą być dostarczone z szafami automatyki. 
Zasilanie doprowadzic do szaf automatyki. Podłaczenia wentylatorów współpracujacych z centralą 
wykonuje dostawca urządzeń. Autoamtyka sterowania dostarczana wraz z urzadzeniami. Zasilanie 
central wykonać z tablicy wentylacji TW po ustaleniu  ostatecznej wersji projektu instalacji sanitarnych. 
 

4.3. Instalacja kotłowni. 
W budynku na parterze w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowano nową kotłownię przeniesieoną z 
poziomu piwnicy. W nowej kotłowni zaprojektowano pompę ciepła. Wszystkie projektowane urządzenia 
zasilić a tablicy kotłowni. Montaż, dostawę i zasilanie wykona dostawca wybranego systemu. 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze z przewodu LgY 
10mm2. Do instalacji tej podłączyć metalowe rurociągi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy 
TK. Miejscową instalację wyrównawczą połączyć z szyną połączeń wyrównawczych budynku. 
 
5. Instalacja o świetleniowa  
Instalację oświetleniową podtynkową wykonać przewodem YDYżo3x1,5mm2. Instalację wykonać pod 
tynkiem z osprzętem zgodnym z przeznaczeniem pomieszczeń. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych i 
toalet wykonać przy zastosowaniu lamp LED. Sterowanie oświetleniem korytarzy i toalet będzie się 
odbywac za pomocą czujek ruchu co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów energii elektrycznej. 
Wymagane natężenia oświetlenia dla projektowanych pomieszczeń wynosi: 

- stołówki     - 200lx 
- pomieszczenia kuchenne  - 500lx 
- korytarze    - 100lx 
- schody     - 150lx 
- węzły sanitarne    - 200lx 
- sale spotkań    - 300lx 
- biuro     - 500lx 
- kotłownia     - 100lx 

Dla poprawy wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach w.c. projektuje się wentylatorki wyciągowe na 
kanale wentylacyjnym włączane z oświetleniem a wyłączane z opóźnieniem czasowym (zasilanie z 
obwodu oświetleniowego).    
 
6. Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego. 
Ogólnym celem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca 
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy używane do 
oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie z EN 
60598-2-22 powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych (również od zewnętrznej 
strony) oraz w pobliżu schodów i hydrantów. Do oświetlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy ledowe 
(praca na ciemno). Oświetlenie awaryjne zasilić przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2. Oświetlenie 
ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z piktogramami z czasem 
podtrzymania  h=2godz. 
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7. Dźwig osobowy 
W budynku projektuje się dźwig osobowy. Zasilanie widny wykonać z tablicy bezpiecznikowej TD z 
poziomu parteru. Tablicę dźwigu zasilić z tablicy TG. Rozdzielnicę windy wyposażyć w rozłącznik 
izolacyjny oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów takich jak oświetlenie szybu, ogrzewanie 
szybu, gniazdo serwisowe. Szyb windy należy wyposażyć w połączenia wyrównawcze. Połączenia 
wykonać przewodem LgY10mm2. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Dostawę 
oraz montaż dźwigu przeprowadzi producent wybranej windy 
 
8. Instalacja niskopr ądowa. 
8.1. Sieć komputerowa i telefoniczna 
Założenia  projektowe 
Zadaniem projektowanej instalacji jest zapewnienie łączności DATA w budynku. Instalacja 
projektowana jest w oparciu o elementy okablowania strukturalnego według założeń: 

- sieć strukturalna instalacji telefonu i komputera jako punkt 2xRJ45; 
- gniazdo przyłączenia telefonu, komputera w każdym pomieszczeniu biurowym; 
- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy; 
- sieć strukturalna  kategorii 6e, spełniająca normy EIA/TIA 568; 
- okablowanie skrętką nie ekranowaną 4 parową UTP kat.6e; 
- główny Punkt Dystrybucyjny Sieci (GPDS) w postaci szafy RACK 19”; 42U 
- PD połączony z istniejącą głowicą operatora telekomunikacyjnego (GOT) przewodem 

wieloparowym. 
Opis instalacji 
Projektuje się instalację sieci strukturalnej, jako instalację telefoniczną i instalację komputerową, w 
której gniazdko wtykowe może być gniazdem telefonicznym lub gniazdkiem komputerowym po 
odpowiednim skrosowaniu. Projektuje się instalację w oparciu o urządzenia kategorii 6e. Instalacja 
będzie zbudowana w topologii gwiazdy, co oznacza, że każde gniazdo komputerowe i telefoniczne jest 
odwzorowane w głównym punkcie dystrybucyjnym sieci (GPDS), gdzie będzie realizowany pośredni 
dostęp do sieci internetowej poprzez elementy aktywne (dobierane przez administratora sieci 
komputerowej). Każde gniazdo będzie mogło być używane równoważnie zamiennie po odpowiednim 
skonfigurowaniu za pomocą kabli krosowych (patchcord-ów) w panelach krosowniczych, punktach 
dystrybucyjnych jako przyłącze telefoniczne lub przyłącze komputerowe (DATA). Projektowane 
urządzenia należy zainstalować w wydzielonym pomieszczeniu. 
 
8.2. Wymagania ogólne dotycz ące systemu okablowania strukturalnego 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie 
dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów 
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

• Okablowanie poziome miedziane UUTP kategorii 6 (klasy E) zakończone modułem RJ45 kat.6. 
• Okablowanie skrętkowe w wersji nieekranowanej i ekranowanej. 
• Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze (Delta 

lub GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi 
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza 
Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 

• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
• Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić 

od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 
• Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową 

gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie 
łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe).  

• Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych 
Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. 
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja. 

• Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z 
obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. 

 
8.3. Wymagania ogólne dotycz ące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego 
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie 
jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma 
spełniająca poniższe wymagania: 
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• Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających 
ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie.  

• Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator zdobędzie 
wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do instalowania, 
serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów 
certyfikacyjnych sieci. 

• Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do 
objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. 

 
8.4. Okablowanie poziome 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 
pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla 
instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym 
użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem 
zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie poziome : 

• Okablowanie poziome miedziane UUTP kategorii 6 (klasy E) zakończone modułem RJ45 kat.6. 
wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który 
zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla 
zapewnienia transmisji danych Ethernet dla okablowania poziomego - 1Gb/s oraz dla okablowania 
pionowego - 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy 
udokumentować certyfikatami wydanymi przez niezależne laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w 
zakresie łącza Permanent Link oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 
 
8.5. Punkty przył ączeniowe u żytkowników 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 1 lub 2 
modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. 
Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od 
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt 
elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem 
stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). 
W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać: 
• Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym 

każdy moduł keystone musi zawierać uchylną osłonę złącza RJ45. 
• Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń 

końcowych działających z przepływnością 1Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności 
kategorii 6 (250MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która 
zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), 
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium 
badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod 
kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. 

• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w 
którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym 
z główną częścią modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (nie zintegrowanymi z 
główną częścią modułu) elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego 
dopasowania do złącza, oraz często w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają 
zagubieniu. 

• Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub 
T568B. Należy zastosować schemat T568B. 

 
8.6. Panele rozdzielcze RJ45 19” 
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które 
zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt 
dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli 
krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. 
W projekcie należy zastosować panele RJ45, które muszą zapewniać: 
• Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone  
• Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
• Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym 

każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być 
wyposażona w sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złącza.  

• Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu 
i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli 
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wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest 
do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, 
ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i 
wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie 
modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory 
transmisyjne. 

• Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym 
rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są 
w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych 
rządów, do których wpięte są kable krosowe. 

• W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego 
przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 

 
8.7. Trasy kablowe – zalecenia ogólne 
W projekcie przewidziano okablowanie poziome 4-pary U/UTP kat.6 250 MHz – transmisja 1Gb/s. 
Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 
• Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach kablowych lub kanałach 

kablowych. W głównych trasach kablowych należy stosować podwieszane koryta kablowe 
metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni sufitowej. 

• Kable skrętkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach 
osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających 
w tej samej rurze osłonowej.  

• W serwerowni sugeruje się zastosować podłogę techniczną podniesioną.  
 

8.8. Pomiary instalacji okablowania strukturalnego  
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie 
pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, 
potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy 
przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki 
wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, 
posiadającym ważny 
 
9. Okna oddymiaj ące 
W istniejącej, przebudowywanej klatce schodowej projektuje się okno oddymiające na dachu. Okno 
będzie zasilane z centralki oddymiana umieszczonej na poziomie poddasza. Centralkę zasilić z 
rozdzielnicy głównej TG sprzed wyłącznika głównego. Czujkę dymu umieścić w najwyższym punkcie 
klatki schodowej unikając kolizji z oknem/klapą. Na każdej kondygnacji zaprojektowano przyciski 
alarmowe a dodtkowo na poziomie poddasza przycisk przewietrzania. 
 
10. Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalacje odgromową, którą należy sprawdzić i w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości dokonać odpowiednich modernizacji. Instalację odgromową budynku wykonać w 
postaci zwodów poziomych, niskich wykonanych drutem ocynkowanym FeZn Ø8mm układanym na 
typowych wspornikach z tworzywa sztucznego. Przewody odprowadzające wykonać drutem 
ocynkowanym FeZn Ø8mm i układać je pod elewacją w rurkach instalacyjnych RL lub zamaskować za 
rynnami. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem wykonać poprzez złącze kontrolne 
montowane w puszce ściennej. Wszystkie części metalowe na dachu należy podłączyć do instalacji 
odgromowej. Instalację odgromową połączyć z uziomem fundamentowym, a w razie potrzeby wykonać 
dodatkowe uziemienie instalacji odgromowej uziomami rurowymi o długości 3m. Rezystancja 
uziemienia pojedynczego uziomu nie może przekroczyć 10Ω. Po wykonaniu uziomów należy 
dwukrotnie wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwiększyć ilość rur 
uziemiających. 
Montaż powinna dokonać specjalistyczna ekipa montażowa z osobą posiadającą pogłębioną wiedzę z 
zakresu ochrony odgromowej. Zaleca się dokonywanie okresowych przeglądów instalacji odgromowej  
najmniej co 5 lat.  
 
11. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano 
samoczynne wyłączenie. Samoczynne wyłączenie zrealizowano przez zastosowanie wyłączników 
instalacyjnych i bezpieczników. Jako dodatkową ochronę zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. 
Przewód "N" należy trwale oznaczyć kolorem niebieskim lub zastosować przewody o izolacji w tym 
kolorze. Przewody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przyłączyć należy do instalacji 
odgromowej. Z szynami "PE" połączyć obudowy metalowe poszczególnych rozdzielnic. Przewody "PE" 
z poszczególnych obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic należy podłączyć do części przewodzących 
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urządzeń elektrycznych odbiorczych tj. takich, które w przypadku uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się 
pod napięciem, a także do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczyć 
kolorem żółto - zielonym. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewód ochronny i 
przewody robocze osłonić rurką PCV. Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów 
potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 
12. Uwagi ko ńcowe 
Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę lub osobę to 
tego uprawnioną oraz powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i normy.  
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej 
tychże przegród stosując odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych. 
Przewody wraz z zamocowaniami służące do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru 
przynajmniej przez 90 min. 
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami. 
W toaletach przewiduje się możliwość zainstalowania suszarek do rąk. 
Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac. 
 
12.1. Wytyczne monta żowe wykonania instalacji 
Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami prowadzonymi: 
- bezpośrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 5mm 
- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej grubości 5mm 
- pod tynkiem w rurkach RVKLn 
- w rurowniach ochronnych pod podłogą 
- w korytkach instalacyjnych pod stropem 
- wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schematami. 
- należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w 

obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 
przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego. 

- w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone. 

- wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo 
przyłączone do przewodu ochronnego. 

- dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome z 
zachowaniem odstępów od innych instalacji 

- kolorystykę oraz model osprzętu (gniazda, łączniki) dobiera Inwestor, sugeruje się montaz osprzętu 
we wspólnych ramkach, nie stosować podwójnych gniazd wtykowych z bolcem ochronnym. Należy 
zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspólnej podwójnej ramce. 

- puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostępnych miejscach. 
- przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych 

w rurkach winidurowych. 
- wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. 
- zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta. 
- należy stosować osprzęt typowy, podtynkowy IP20,  w pomieszczeniach mokrych, kotłowni oraz w 

okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min IP44, typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić 
wiążąco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu 

- wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano inaczej: 
a) łączniki oświetlenia ogólnego – h=1,4m, 
b) gniazda ogólnego przeznaczenia – h=0.3m 
Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, wysokość 
należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki. 
 
UWAGA:  
„Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie 
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy w wykazie urządzeń podano przykładowych producentów lub ich równoważniki.” 

Systemy, osprz ęt, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym proje kcie zostały opracowane na przykładach dla 
określenia podstawowych parametrów technicznych – mo żliwe jest zastosowanie rozwi ązań równowa żnych. 
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13. Bilans mocy 
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej. 
Ogółem: 
 - moc zainstalowana     Pi  =  83,9 kW 
 - wspł. jednoczesności     kz  =  0,58 
 - moc zapotrzebowana     Pz =  48,7 kW 
 - zabezpieczenie                    Ib = 80 A 
 
Przyjmując wspólczynnik jednoczesności dla całego obiektu kz = 0,58 moc zapotrzebowana dla budynku 
wyniesie Pz = 48,7 kW 
Dla zasilenia projektowanej rozdzielncy głównej TG projektuje się nowy kabel typu YKYżo 5x50mm2.  

 
Opracował(a): 
Alina Faliszewska 


