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 INSTALACJA   ELEKTRYCZNA 
 

I.  SPIS  ZAWARTOÚCI  OPRACOWANIA 

 

  

I. Spis zawarto�ci opracowania 

II. Spis rysunków 

III. Spis zaù¹czników 

IV. Opis techniczny 

 
 
 

II.  SPIS  RYSUNKÓW 
 

Nr Nazwa rysunku Skala 
  

1-E Instalacja elektryczna piwnica 1 : 50 
  

2-E Instalacja elektryczna parter 
 

1 : 50 
 

3-E Instalacja elektryczna  piêtro 
 

1 : 50 
 

4-E Instalacja elektryczna poddasze 
 

1 : 50 
 

5-E 

 

Schemat ideowy ZK 2819 i Wyù. P.Po¿ 
 

   b/s 
 

6-E 

 

Schemat ideowy rozdzielni TR 
 

   b/s 
 

7-E 

 

Schemat ideowy rozdzielni TRA 
 

   b/s 
  

8-E 
 

Schemat ideowy rozdzielni TRP 
 

   b/s 
  

9-E 
 

Schemat ideowy rozdzielni TRPc 
 

   b/s 
  

10-E 
 

Schemat ideowy tablicy TR1 
 

   b/s 
  

11-E 
 

Schemat ideowy tablicy TR2 
 

   b/s 
  

12-E 
 

Schemat ideowy tablicy TR3 
 

   b/s 

 



 

 

 2 

 
 

III.  OPIS TECHNICZNY  

 

 1.  Temat opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej      

wewnêtrznej budynku biurowo-usùugowego w Cisku 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w m. Cisek ul. Planetorza 

 
 
 2.  Podstawa opracowania projektu 
 

- zlecenie inwestora, 

- ustalenia i zalecenia inwestora, 

- inwentaryzacja w terenie, 

- obowi¹zuj¹ce przepisy i normy. 

 
 
 3.  Zakres projektu 
 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

- wewnêtrzne linie zasilaj¹ce WLZ, 

- gùówn¹ tablicê rozdzielcz¹ TR, 

- tablice rozdzielcze TRA,TRP,TRPc,TR1,TR2,TR3  

- instalacjê o�wietlenia podstawowego, 

- instalacjê o�wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 

- instalacjê gniazd 230V, 

- instalacjê obwodu 3-faz zasilanie windy dla osób niepeùnosprawnych 

- zasilanie odbiorników staùych, 

 
 

 4.  Zasilanie energetyczne 
 

4.1. Zasilanie zewnêtrzne 
 
 Budynek docelowo zasilany jest w energiê elektryczn¹ za pomoc¹ linii 

kablowej 0,4 kV wyprowadzonej z istniej¹cej stacji transformatorowej �POCZTA� 

poprzez  zù¹cze kablowe nr 2819 bêd¹ce  wùasno�ci¹ Rejonu Dystrybucji K-Koêle .  
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WLZ doprowadzony zostanie do rozdzielnicy gùównej budynku ,poprzez wyù¹cznik 

gùówny p.po¿ ,która zostaùa oznaczona w projekcie symbolem TR. 

 

4.2.  Pomiar energii 
 

Ukùady pomiarowe energii elektrycznej zu¿ywanej na potrzeby budynku biurowo-

usùugowego s¹ pokazane w dokumentacji na rysunkach i schematach ideowych.  

 
 
4.3. Rozdzielnia gùówna TR 
 
 Wewn¹trz budynku zabudowaã rozdzielniê gùówna TR. Rozdzielniê wykonaã 

w obudowie z poliestru wzmocnionego wùóknem szklanym (ESTRODUR) Rozdzielniê 

wyposa¿yã w. listwê zaciskow¹ L 35 mm, liczniki dla pomieszczeñ Policji, Poczty, 

Administracji    bezpieczniki zabezpieczaj¹ce linie WLZ . Schemat ideowy 

rozdzielnicy pokazano na rys. 6-E. miejsce zabudowy na rys 2-E. 

 W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostêpem osób nieuprawnionych 

drzwi rozdzielni wyposa¿yã w zamkniêcie na klucz. 

Na drzwiczkach rozdzielni umie�ciã oznaczniki informuj¹ce, ¿e jest to 

urz¹dzenie elektryczne. 

Punkt rozdziaùu sieci PEN zlokalizowany w rozdzielni TR nale¿y uziemiã, 

rezystancja uziemienia nie mo¿e przekraczaã warto�ci 10 . 

 
 
4.4. Wyù¹cznik p.po¿. 
 

W celu wyù¹czenia zasilania obiektu w przypadku powstania po¿aru lub innego 

zagro¿enia nale¿y nad ZK nr 2819 w osobnej obudowie (na dopùywie zasilana 

elektrycznego) zabudowaã rozù¹cznik mocy, który bêdzie odù¹czaù napiêcie 

zasilaj¹ce w caùym obiekcie. Jako wyù¹cznik p.po¿. projektuje siê rozù¹cznik mocy 

typu PSC1-400/3 o    In = 125 A. Rozù¹cznik wyzwalany bêdzie poprzez przyciski 

p.po¿. typu WA-1S zabudowane w obiekcie, przy gùównym wej�ciu do budynku i przy 

wej�ciu na klatkê schodow¹. Przyciski nale¿y zabudowaã w kasecie koloru 

czerwonego ze zbijan¹ szybk¹. Zbicie szybki w obudowie wyù¹cznika spowoduje 

automatyczne podanie napiêcia na wyzwalacz wzrostowy typu NZM3-XA208-

160AC/DC zabudowany w rozù¹czniku, i odù¹czenie napiêcia w caùym obiekcie. 
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Obwód wyzwalania wyù¹cznika p.po¿. nale¿y wykonaã przewodem  niepalnym 

typu HDGs 2x1,5 mm2, przewód prowadziã pod tynkiem. W obwodzie wyzwalacza, 

dodatkowo zabudowaã automatyczny przeù¹cznik faz typu PF-451, który zapewni 

prawidùow¹ pracê wyzwalacza wyù¹cznika w przypadku zaniku pojedynczej fazy. 

 
 
4.5.  Wewnêtrzne linie zasilaj¹ce WLZ 
 
 W celu zasilania rozdzielni elektrycznych zlokalizowanych wewn¹trz obiektu, z 

rozdzielnicy TR nale¿y wyprowadziã wewnêtrzne linie zasilaj¹ce WLZ. 

Rozdzielniê gùówn¹ TR zasiliã przewodem WLZ  typu YLY 5 x 25 mm2. 

 
 
4.6.  Tablice TRP,TRPc,TRA,TR1,TR2,TR3 
 
 W miejscach wskazanych na rys. nr 2-E, 3-E,4-E  zabudowaã tablice 

rozdzielcze  TRP,TRPc,TRA,TR1,TR2,TR3, Rozdzielnice wykonaã jako podtynkowe. 

Rozdzielnie wyposa¿yã w aparaty i osprzêt elektroinstalacyjny niskiego napiêcia 

zgodnie ze schematami  ideowym zasilania, zamieszczonymi na rys 7-E,8-E, 9-E,10-

E,11-E,12-E.  

Obwody jednofazowe wychodz¹ce z w/w tablic rozdzielczych nale¿y rozdzieliã 

równomiernie na wszystkie fazy. 

 W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostêpem osób nieuprawnionych 

drzwi rozdzielni wyposa¿yã w zamkniêcie na klucz. System zamkniêã powinien 

umo¿liwiaã zamykanie wszystkich rozdzielni jednym kluczem. 

Rozdzielniê opisaã zgodnie ze schematami powykonawczymi, na drzwiczkach 

umie�ciã tabliczki ostrzegawcze informuj¹ce, ¿e s¹ to urz¹dzenia elektryczne. 

 
 
 5.  Instalacja elektryczna wewnêtrzna 
 

5.1. Gniazda 230 V 
 
 Obwody gniazd 230V wyprowadziã bezpo�rednio z projektowanych rozdzielni 

zgodnie ze schematami ideowymi zasilania , przewodem typu   YDY¿o 3x2,5 mm2    

o Idd = 24 A.  

 Wszystkie ù¹czenia przewodów wykonaã w osprzêtowych puszkach 

instalacyjnych za pomoc¹ zù¹czek samozaciskowych typu WAGO. Bieguny we 
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wszystkich gniazdach wtyczkowych nale¿y uporz¹dkowaã w taki sposób, by z lewej 

strony znajdowaù siê biegun L, z prawej biegun N, a w �rodku PE.  Stosowaã osprzêt 

instalacyjny podtynkowy  

 

 

 

 

 
5.2. Obwód  400 V  
 

Projektowane zasilanie windy dla osób niepeùnosprawnych wyprowadziã 

bezpo�rednio z rozdzielni TRA , przewodem typu YDY¿o 5x2,5 mm2    zgodnie ze 

schematem. Prowadzenie przewodów wykonaã pod tynkiem. 

 
 
5.3. Instalacja o�wietlenia  
 

Instalacjê o�wietlenie zaprojektowano przyjmuj¹c odpowiednie kryteria zgodne 

z PN-EN 12464-1 oraz PN EN 1838. 

- warto�ã eksploatacyjnego �redniego natê¿enia o�wietlenia Em w 

poszczególnych strefach nie mo¿e byã mniejsze ni¿ podana w tabeli 1, 

- warto�ã oceny ol�nienia przykrego UGR nie powinna przekraczaã podanych 

warto�ci w tabeli 1, 

- warto�ã wskaênika oddawania barw Ra nie powinna byã mniejsza ni¿ podana w 

tabeli 1, 

- do obliczeñ przyjêto wspóùczynnik utrzymania = 1,3. 

 

 

 

Tabela 1 
 
rodzaj pomieszczenia, strefy Em [lx] UGR Ra 

strefy komunikacji, korytarze 100 22 80 

pomieszczenia biurowe 500 19 80 

pomieszczenia socjalne 200 22 80 
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- równomierno�ã o�wietlenia na pùaszczyênie roboczej przy pracy ci¹gùej powinna 

wynosiã co najmniej 0,7, a przy krótkotrwaùej oraz w strefach komunikacyjnych co 

najmniej 0,5. 

Przewiduje siê indywidualne do�wietlenie poszczególnych stanowisk pracy 

lampami zlokalizowanymi bezpo�rednio na lub przy stanowiskach. 

 
5.3.1. O�wietlenie podstawowe 
 

Obwody o�wietleniowe nale¿y wyprowadziã bezpo�rednio z tablic 

rozdzielczych zgodnie ze schematami ideowymi zasilania. Typy poszczególnych 

przewodów podano na w/w rys. Na rys. nr 1-E, 2-E,3-E,4-E, pokazano 

rozmieszczenie poszczególnych opraw o�wietlenia, wyù¹czników oraz podano 

zestawienie opraw wraz ze êródùami �wiatùa. 

Wù¹czniki o�wietlenia zabudowaã na wysoko�ci 1,3 m od poziomu posadzki. 

Wszystkie ù¹czenia przewodów wykonaã w osprzêtowych puszkach instalacyjnych za 

pomoc¹ zù¹czek samozaciskowych typu WAGO. 

 
5.3.2. O�wietlenie awaryjne � o�wietlenie drogi ewakuacyjnej 
 
 W celu umo¿liwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez osoby 

przebywaj¹ce wewn¹trz w przypadku powstania zagro¿enia i zaniku napiêcia 

zasilaj¹cego, zaprojektowano o�wietlenie awaryjne (o�wietlenie drogi ewakuacyjnej). 

O�wietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normê PN-EN 1838: 2005, 

przyjêto system bezpieczeñstwa realizowany za pomoc¹ opraw awaryjnych oraz 

pod�wietlanych znaków wskazuj¹cych wyj�cia ewakuacyjne. 

O�wietlenie awaryjne powinno zaù¹czyã siê automatycznie po zaniku napiêcia 

dochodz¹cego z sieci zasilaj¹cej oraz wyù¹czyã siê samoczynnie po powrocie 

napiêcia podstawowego. Warto�ã �redniego natê¿enia o�wietlenia awaryjnego na 

podùodze wzdùu¿ �rodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno byã mniejsze ni¿ 1 

lx. 

W celu oznaczenia wyj�ã ewakuacyjnych nale¿y nad drzwiami wej�ciowymi 

zabudowaã oprawy typu Viper r opatrzon¹ piktogramem wyj�cie ewakuacyjne. 

Jako oprawy o�wietlenia awaryjnego  zastosowano oprawy typu EMX 

Wszystkie oprawy maj¹ce pracowaã w trybie awaryjnym musz¹ posiadaã 

moduùy awaryjne umo¿liwiaj¹ce pracê oprawy po zaniku napiêcia przez okres nie 
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krótszy ni¿ 1h. Oprawy awaryjne posiadaj¹ wbudowan¹ funkcjê autotestu, 

umo¿liwiaj¹c¹ samoczynne monitorowanie stanu akumulatora i oprawy. 

Oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyã 50 % wymaganego 

natê¿enia o�wietlenia, a w ci¹gu 60 s peùny poziom wymaganego natê¿enia 

o�wietlenia. 

 
 
5.4. Zasilanie kotùa gazowego 
 

Zasilanie  kotùa, pomp obiegowych nale¿y wykonaã jako wydzielone obwody 

elektryczne wyprowadzone z rozdzielni TRA.  

 

 
 
 
5.5. Prowadzenie przewodów 
 

Prowadzenie przewodów wykonaã pod tynkiem, 32 mm. Przewody prowadziã 

w liniach prostych, równolegùych i prostopadùych do �cian i sufitów. 

 
 
 

 
5.6. Ochrona odgromowa 

 
Zgodnie z PN-86/E -0500303 oraz  PN-IEC 61024-1 kategoria obiektu wymaga 

ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa istniej¹ca 

 

5.7.  Ochrona przed przepiêciami 

 

W tablicach rozdzielczych zabudowanych w budynku projektuje siê zastosowanie 

ochrony przepiêciowej ( ochrona przed przepiêciami atmosferycznymi i 

ù¹czeniowymi) realizowanej przez ograniczniki przepiêã typu DEHN quard T, lub 

DEHNVentil TN-S 
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5.8.  Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim (podstawowa) 

 

 

Zostaùa w projektowanej instalacji zrealizowana przez: 

- zastosowanie izolacji czê�ci czynnych 

- zastosowanie obudów i osùon o stopniu ochrony nie mniejszym ni¿ IP2X 

- zastosowanie wyù¹czników ró¿nicowo-pr¹dowych o znamionowym pr¹dzie     

ró¿nicowym 30 mA. 

 

5.9. Ochrona przed dotykiem po�rednim 

 
Zostaùa w projektowanej instalacji zrealizowana przez: 

-  zastosowanie szybkiego samoczynnego wyù¹czenia zasilania  poprzez 

projektowane poù¹czenia wyrównawcze, wyù¹czniki nadpr¹dowe, bezpieczniki 

topikowe i wyù¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe. 

 

5.10. Ochrona przed po¿arem 

 
Ochrona przed po¿arami budynku wywoùanymi pr¹dami ró¿nicowymi powstaùymi na 

skutek uszkodzenia izolacji zastaùa zrealizowana przez zastosowanie wyù¹cznika 

ró¿nicowo-pr¹dowego o pr¹dzie 30mA zabudowanego w tablicach rozdzielczych. 

Dobrano przy zaùo¿eniu ¿e moc cieplna ju¿ od warto�ci 60 W mo¿e zainicjowaã 

po¿ar. 

 

5.12. Poù¹czenia wyrównawcze 

 
 Poù¹czenie wyrównawcze powinno byã wykonane jako: 

 

Gùówna szyna uziemiaj¹ca ù¹cz¹ca wszystkie instalacje wchodz¹ce do budynku � 

umieszczona w piwnicy 
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Poù¹czenia wyrównawcze miejscowe ( w ùazience, kotùowni) 

Przewody ochronne doprowadzone do pomieszczeñ budynku powinny byã 

poù¹czone z gùówn¹ szyn¹ uziemiaj¹c¹ a w ùazienkach i kotùowni dodatkowo z 

poù¹czeniem wyrównawczym miejscowym. 
 

 

 
 
10.  Materiaùy 
 

 Do realizacji powy¿szego zadania nale¿y stosowaã wyroby i materiaùy 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano: 

- aprobatê techniczn¹, 

- certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 

- deklaracjê lub certyfikat zgodno�ci z PN. 
 
 
11.  Oznaczenia i barwy 
 

Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowania urz¹dzeñ i instalacji 

elektrycznych, prawidùowej identyfikacji oraz unikniêcia pomyùek i zwi¹zanych z nimi 

awarii stosuje siê oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te s¹ 

przyù¹czone. W/w oznaczenia nale¿y wykonaã zgodnie z PN-90/E05023. 

Przewody ochronne oznaczyã kolorem zielono � ¿óùtym, przewody neutralne 

kolorem niebieskim. 

 Rozdzielnice, szafki, osprzêt nale¿y ponumerowaã zgodnie ze schematem i 

trwale opisaã. Rozdzielnie wyposa¿yã w schematy powykonawcze oraz tabliczki 

opisowe i ostrzegawcze. 

 
 
 

12.  Próby i badania powykonawcze 
 

Wykonan¹ instalacjê elektryczn¹, zabudowane urz¹dzenia elektryczne po 

monta¿u, a przed podaniem napiêcia zasilaj¹cego nale¿y poddaã oglêdzinom, 

próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawno�ci wykonania, zgodno�ci z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz dokumentacj¹. 
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Po wykonaniu instalacji wykonaã pomiary ci¹gùo�ci przewodów oraz oporno�ci 

izolacji. Po podaniu napiêcia wykonaã pomiary natê¿enia o�wietlenia, skuteczno�ci 

ochrony przeciwpora¿eniowej oraz badanie wyù¹czników ró¿nicowo � pr¹dowych. 

 Zakres wymaganych prób i badañ wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami oraz PN-HD 60364-6 �Instalacje elektryczne niskiego napiêcia. Czê�ã 6: 

Sprawdzanie�. 

Z przeprowadzonych oglêdzin, prób, badañ i pomiarów nale¿y sporz¹dziã protokoùy. 

Ze wzglêdu na szczególne zagro¿enie wystêpuj¹ce podczas wykonywania prac 

pomiarowych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w 

sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy urz¹dzeniach i instalacjach 

energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe nale¿y 

wykonywaã w zespoùach dwuosobowych. 
 
 
13.  Uwagi koñcowe 
 

Caùo�ã prac objêtych opracowaniem nale¿y wykonaã zgodnie z projektem 

oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami i PN. 

Rzedne zabudowy poszczególnych urzadzen elektrycznych zostan¹ podane 

wykonawcy w trakcie przekazania placu budowy. 

 Przeprowadzono obliczenia skuteczno�ci ochrony przeciwpora¿eniowej 

i spadków napiêã. Zaprojektowane zabezpieczenia zapewniaj¹ szybkie samoczynne 

wyù¹czenie napiêcia. Spadki napiêcia nie przekraczaj¹ warto�ci dopuszczalnych. 

 
 

 


