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1. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje rozwiązania techniczne w zakresie następujących instalacji elektrycznych: 

� przebudowy linii kablowej zasilającej budynek i linii oświetlenia terenu 
� linii zasilających i rozdzielnic nN obiektu  
� instalacji oświetlenia podstawowego 
� instalacji gniazd wtykowych 230V i siłowych 
� zasilania urządzeń sanitarnych  
� połączeń wyrównawczych  
� ochrony przeciwporażeniowej 
� ochrony przeciwprzepięciowej 
� instalacji odgromowej 

Specjalizowane instalacje sygnalizacji antywłamaniowej, sygnalizacji przeciwpożarowej itp. 
nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.  

 

2. Charakterystyka obiektu. 

 Planowana inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku magazynowego oraz 
budowę budynku gospodarczego. W budynku przewidziano 3 garaże, 2 pomieszczenia 
magazynowe, pomieszczenie na sprzęt przeciwpowodziowy, warsztat oraz kotłownię z 
pom. palacza, składem opału i pom. gaszenia żużla. Dla budynku przyjęto klasę odporności 
pożarowej „E” z elementami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO) oraz obciążenie 
ogniowe do 500 MJ/m2 , jak dla budynku produkcyjno–magazynowego PM. 
 

Ogólne dane elektroenergetyczne. 
 

moc zainstalowana 18 kW 

moc szczytowa 11 kW 

napięcie sieci zasilającej 230/400V 

wymagany wsp. tg(φ) <=0.4 

układ pracy sieci zasilającej TN-C 

układ pracy obwodów odbiorczych TN-S 

zasilanie istniejącą linią kablową  

pomiar rozliczeniowy 
istniejący -  poza  

projektowanym budynkiem 
 
3. Opis projektowanych instalacji.  

3.1  Przebudowa linii zasilaj ącej i o świetleniowej. 

W związku z kolizją projektowanego budynku z istniejącymi liniami kablowymi przewidziano 
wyniesienie kolidującego odcinka linii oświetleniowej poza obrys projektowanej zabudowy 
oraz wykorzystanie istniejącego zasilania kablowego budynku rozbieranego. W tym celu 
przy wejściu istn. zasilania w obrys projektowanego budynku linię należy zakończyć 
złączem kablowym ZK/WG, a pozostały odcinek kabla w kier. połudn.-zach. zdemontować. 



 bitl Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKi 
 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, tel. (34) 363-80-84, 502 052 071 
 www.bitl.pl., biuro@bitl.pl 

 
 
 
 
 

 

Ze złącza w kierunku rozdzielnicy głównej budynku projektuje się linię zasilającą 
YDYżo5x16mm2. Linię w złączu należy zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z 
wkładką 50A gG. Linię dostosowano docelowo do poboru większej mocy zapotrzebowanej 
niż wynika to z bilansu mocy  rozdzielnic budynku. 
 
3.2  Główny rozł ącznik zasilania. 

Wyłączenie zasilania dla celów p.poż. projektuje się zrealizować rozłącznikiem SV3100, 
wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy DA ETIMAT 10 230V ETI. Rozłącznik zabudować w 
torze linii w.l.z. w projektowanej szafce złącza kablowego Z/WG (obudowa 
termoutwardzalna OSZ-40x60 400x620x245mm IP54 EMITER, II klasa ochr.) Wyzwalacz 
wzrostowy rozłącznika należy połączyć z przyciskiem awaryjnego wyłącznika napięcia 
(AWN) przy wejściu. Obwód przycisku awaryjnego wyłączenia napięcia wykonać 
przewodem ognioodpornym o niskiej emisji dymów HDGs2x1.5mm². Wyłączeniu dla celów 
przeciwpożarowych będzie podlegać całość instalacji. Nie przewiduje się w budynku 
obwodów wymagających zasilenia sprzed głównego rozłącznika zasilania. 

W szafce głównego rozłącznika zasilania należy wykonać rozdział przewodu ochronno-
neutralnego linii w.l.z. i połączyć punkt rozdziału z uziomem fundamentowym budynku.  
 
3.3 Rozdzielnice i linie zasilaj ące obiektu.  

Do rozdziału energii przewiduje się rozdzielnicę natynkowo-wtynkową FWB52S 120 
mod., z drzwiami i zamkiem FZ597 – prod. HAGER. W pomieszczeniu kotłowni zastosować 
szczelną rozdzielnicę naścienną VECTOR VP54M 54 mod. (N+PE) 500x400x210mm IP65 
z zamkiem VP01Z, II klasa ochronności - HAGER. W torze zasilania rozdzielnicy RK (przy 
drzwiach do kotłowni) zabudować rozłącznik zasilania kotłowni (ozn. RZ-K) SV340 w obud. 
4mod. IP55. Rozdzielnice wyposażyć w typowy modułowy osprzęt rozdzielczy, 
przystosowany do montażu na szynie 35mm prod. ETI. W rozdzielnicach przewidziano 
rozłączniki izolacyjne, aparaturę zabezpieczeniową i łączeniową (wyłączniki różnicowo- i 
nadmiarowoprądowe, rozłączniki), elementy ochrony przeciwprzepięciowej i sygnalizacji 
obecności napięcia zasilającego. Połączenia aparatów rozdzielczych należy wykonywać 
przy użyciu prefabrykowanych szyn łączeniowych. Przy wykonywaniu połączeń oraz 
podłączaniu obwodów odbiorczych w celu symetrycznego obciążenia linii w.l.z. należy 
ściśle przestrzegać przypisania obwodów do odpowiednich faz, wynikającego ze 
schematów ideowych rozdzielnic.  

  

3.4 Instalacja o świetlenia podstawowego. 

Oświetlenie pomieszczeń projektuje się zrealizować szczelnymi oprawami 
nastropowymi Atlantyk 3 PC IP65 2x58 EVG IP65, z kloszem pryzmatycznym LUG. Przed 
wejściami zabudować szczelne plafoniery IP65 ENIGMA LUG, z żarówką energooszczędną 
EW27 21W. Szczegółowe typy opraw zawierają legendy rysunkowe planów instalacji 
oświetleniowej. Instalację wykonać przewodami YDY(żo) 1.5mm2 o izolacji 450V, 
prowadzonymi naściennie w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych. Stosować osprzęt 
łączeniowy natynkowy serii POLO HERMETICA lub równorzędny. Rozkładu opraw 
dokonano na bazie symulacji natężenia oświetlenia, wykonanej z użyciem programu 
DIALUX 4.11. Wyniki symulacji (załączone w projekcie budowlanym) zapewniają spełnienie 
wymogów normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we 
wnętrzach”, t.j. wymóg równomierności oświetlenia w polu zadania wzrokowego minimum 
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0.7, równomierności w polu bezpośredniego otoczenia minimum 0.5 (pas min. 0.5m od pola 
zadania) oraz nieprzekroczenie maksymalnej wartości wskaźnika olśnienia przykrego od 
opraw UGRL. 

 
3.5 Instalacja o świetlenia awaryjnego.  

Budynek nie wymaga wyposażenia w instalację oświetlenia awaryjnego. 
 
3.6 Instalacja gniazd wtykowych i urz ądzeń siłowych.   

W pomieszczeniach projektuje się gniazda natynkowe ogólnego użytku 2P+Z z 
uchylną osłoną IP44 POLO HERMETICA nr 160001-02 oraz gniazda siłowe n/t 3P+Z+N 
400V/16A z wyłącznikiem. Montaż gniazd na wys. 1.0m. Instalację gniazd wykonać 
przewodami YDYżo 3x2.5mm2 450V i YDYżo 5x2.5mm2 450/750V, prowadzonymi 
naściennie w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych. Zabezpieczenia obwodów zgodnie 
ze schematami ideowymi rozdzielnic zasilających. 
 
3.7 Instalacja zasilania kotłowni, nagrzewnicy  i b ram gara żowych. 

Projekt przewiduje wykonanie linii zasilania kotłowni YDYżo5x4mm2 wraz z jej 
rozdzielnicą RK i rozłącznikiem zasilania (ozn. RZ-K). Z rozdzielnicy RK wykonać obwód 
zasilania automatyki kotłowej (YDYżo3x2.5mm2), obwód gniazda napięcia bezpiecznego 
24V (YDY2x2.5m2) oraz po jednym obwodzie oświetlenia (YDYżo3x1.5mm2), gniazd 
wtykowych 230V (YDYżo3x2.5mm2) i gniazda siłowego (YDYżo 5x2.5mm2) .  

Okablowanie automatyki kotłowej powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową i kartami katalogowymi producenta urządzeń przez wykwalifikowaną 
ekipę elektryczną, posiadającą niezbędne przeszkolenie specjalistyczne w zakresie 
montażu i rozruchu tego typu urządzeń.  

Ponadto w pomieszczeniu warsztatu należy wykonać obwód nagrzewnicy wodnej 
VOLCANO (YDYżo3x1.5mm2), a do pomieszczeń z bramami o sterowaniu elektrycznym 
doprowadzić obwody YDYżo5x1.5mm2.  
 
3.8 Instalacja wentylacji.  

Garaże oraz pomieszczenie sprzętu przeciwpowodziowego będą wyposażone w wentylację 
o sterowaniu automatycznym - za pomocą czujników stężenia CO i CO2 WG-28.NG. 
Obwody zasilania wentylatorów dachowych zaprojektowano kablami ekranowanymi, 
dedykowanymi do zasilania układów falownikowych, typu OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 
3x1.5+3G0.25 Do sterowania wentylatorów przewidziano falownikowy układ sterujący 
FAUS [G] f-my UNIWERSAL (wersja dla pomieszczeń garażowych - z dwugazowymi 
detektorami CO i CO2). Układ pozwala zaprogramować prędkość obrotową (wydajność) 
wentylatorów odrębnie dla wentylacji dyżurnej (bieżącej) i alarmowej (na sygnał z detektora. 
Układ sterowania Faust [G] przeznaczony jest do sterowania wentylatorem w strefach 
stałego monitorowania obecności tlenku węgla (czadu) w garażach, kotłowniach oraz 
ciągłej kontroli wycieku propanu-butanu w garażach podziemnych. Po załączeniu układu, 
wentylator pracuje z prędkością obrotową, nastawioną pokrętłem na pierwszej skali (A) 
zadajnika Faust (wentylacja "dyżurna"). Z chwilą pojawienia się ALARMU1 z detektora 
następuje przełączenie prędkości pracy wentylatora na prędkość nastawioną na skali (B) 
zadajnika Faust (prędkość maksymalna). W sytuacji, gdy stężenie gazu w dalszym ciągu 
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wzrasta i pojawi się z detektora sygnał - ALARM 2, układ umożliwia załączenie tablic 
ostrzegawczych lub sygnalizatorów akustyczno-optycznych. W układzie wykorzystano też 
sygnał „AWARIA”, w jaki wyposażone są detektory typu WG-28.NG. W przypadku 
pojawienia się tego sygnału w rozdzielnicy zestawu zaświeci się pomarańczowa kontrolka; 
informując obsługę o konieczności usunięcia tej awarii. Zestaw nie może być instalowany w 
pomieszczeniach i strefach zagrożonych wybuchem.  Z układu należy wyprowadzić obwody 
sterowania ręcznego, zakończone łącznikami ręcznymi garażach.   
 
 3.9 Instalacja poł ączeń wyrównawczych. 

Główne połączenia wyrównawcze budynku planuje się w złączu kablowym ZK/WG. 
Połączenia wykonać linką LYżo 16mm2 łącząc punkt rozdziału przewodu ochronno-
neutralnego PEN linii w.l.z. zasilającej budynek z płaskownikiem FeZn30x4mm, 
przyspawanym do uziomu fundamentowego. W kotłowni zabudować szynę ekwipotencjalną 
połączoną z uziomem j.w. i przyłączyć do niej przewodami LgYżo4mm2 metalowe 
wyposażenie kotłowni (metalowe korpusy i obudowy urządzeń infrastruktury technicznej, 
korytka kablowe, rozdzielacze instalacji, kocioł, rurociągi, płaszcz komina spalinowego itp.) 
Przyłącze wody, w razie wykonania z rur metalowych, należy objąć połączeniem 
wyrównawczym. Ponadto jeżeli w obiekcie znajdą się inne części przewodzące obce, które 
mogą wprowadzać potencjał elektryczny z zewnątrz  (długie metalowe przewody, rury, 
kanały konstrukcje itp.) należy je również objąć połączeniem wyrównawczym. Dodatkowymi 
połączeniami wyrównawczymi nie należy obejmować części przewodzących odizolowanych 
od zewnętrznych potencjałów (np. metalowe grzejniki, kratki i armatura instalacji 
sanitarnych wykonanych w całości z tworzywa).  
 
3.10 Ochrona przeciwpora żeniowa. 

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim projektuje się: 

� zabudowę rozdzielnic wykonanych w II klasie ochronności , 

� samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach odbiorczych zrealizowane 
wyłącznikami nadmiarowoprądowymi w układzie TN-S, 

� samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane wkładkami topikowymi zwłocznymi 
gG lub wyłącznikami nadmiarowoprądowymi w układzie TN-S (w obwodach linii 
zasilających rozdzielnic), 

� ochronę uzupełniającą z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych                 
o znamionowym prądzie różnicowym I∆n =0,03A  w układzie TN-S. 

 

Do kołków ochronnych gniazd wtykowych, metalowych obudów urządzeń elektrycznych, 
opraw oświetleniowych i innych elementów mogących znaleźć się pod napięciem należy 
doprowadzić przewód ochronny o przekroju równym przekrojowi żył zasilających, 
oznaczony kombinacją barw żółtej i zielonej. Do listew ochronnych rozdzielnic przyłączyć: 

� metalowe rury i elementy wewnętrznych instalacji,  

� metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,  

� metalowe korpusy kanałów wentylacyjnych, 

� elementy zbrojenia, 
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� przewody ochronne i ochronno-neutralne linii w.l.z. 

� przewody ochronne obwodów odbiorczych. 
 

Po wykonaniu projektowanych instalacji nale ży wykona ć pomiary  
sprawdzaj ące  skuteczno ść ochrony przeciwpora żeniowej oraz stan  

izolacji obwodów i sporz ądzić protokoły pomiarowe.  
 

W układzie TN sprawdzeniu podlega nast ępujący warunek:  
 

ZS × Ia ≤ Uo 
gdzie 

ZS - całkowita impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód czynny aż do 
punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem 

Ia  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w czasie 0,4s (dla 
napięcia znamionowego względem ziemi Uo = 230V) lub w czasie umownym nie 
dłuższym niż 5s  

Prąd samoczynnego zadziałania Ia jest w przypadku: 

� wyłączników różnicowoprądowych - znamionowym różnicowym prądem zadziałania I∆n, 

� urządzeń z działaniem natychmiastowym - prądem minimalnym zapewniającym 
natychmiastowe wyłączenie 

� urządzeń przetężeniowych o zależnej charakterystyce czasowo-prądowej prądem 
zapewniającym samoczynne zadziałanie w czasie j.w. 

Jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony w danym obwodzie odbiorczym to należy  
zapewnić aby impedancja przewodu ochronnego pomiędzy rozdzielnicą zasilającą obwód a 
punktem głównego połączenia wyrównawczego spełniała warunek: 

ZPE < 50/Uo * ZS 

W razie konieczności należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze. 
 

3.11 Ochrona przeciwprzepi ęciowa. 

Dla uniknięcia zagrożenia ze strony przepięć i wyładowań atmosferycznych w 
obiekcie projektuje się ochronę przeciwprzepięciową w układzie TN na bazie ograniczników 
f-my ETI. Ograniczniki typu 2 ETITEC C 275/20 4p, o poziomie ochrony napięciowej 
Up=1.5kV i znamionowym prądzie wyładowczym kształtu 8/20 równym 20kA, przewidziano 
w rozdzielnicy RG. Zastosowana koordynacja zabezpieczeń nie wymaga dodatkowego 
dobezpieczania ograniczników. 

 
3.12 Ochrona odgromowa - opis urz ądzenia piorunochronnego. 

Zgodnie z przeprowadzoną w części obliczeniowej (II pkt. 1,2) analizą komponentów 
ryzyka wskutek wyładowań piorunowych wg PN-EN 62305-2:2008 projektuje się instalację 
odgromową o rozmieszczeniu przestrzennym elementów zapewniającym poziom ochrony 
LPL IV. Na dachu wykonać klasyczną siatkę zwodów niskich z drutu FeZnΦ8mm na 
wspornikach. Uziom instalacji piorunochronnej projektuje się jako fundamentowy sztuczny z 
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płaskownika FeZn40x5mm, układanego na sztorc pod obrysem fundamentów. Minimalna 
warstwa betonu przykrywająca płaskownik uziomu to 5cm. Przewody odprowadzające 
wykonać jako sztuczne, z drutu FeZnΦ8mm w rurce PCV Φ22/3mm, układanej w 
ociepleniu. Od strony gruntu przewody odprowadzające łączyć z przewodami 
uziemiającymi, wykonanymi z płaskownika FeZn30x4mm, spawanego do uziomu 
fundamentowego. W przewodach uziemiających stosować zaciski kontrolne, montowane w 
skrzynkach probierczych na elewacji. Połączenia spawane oraz przewody uziemiające 
zabezpieczyć antykorozyjnie lakierem rdzochronnym (+/- 0.3m od poziomu gruntu). 
Wszystkie metalowe elementy i urządzenia wystające ponad dach, lecz nie połączone z 
wewnętrznymi instalacjami obiektu (obróbki blacharskie itp.), należy przyłączyć do zwodu 
poziomego dachu poprzez zaciski śrubowe drutem FeZnØ8mm. W przypadku 
ewentualnych metalowych elementów instalacji wprowadzanych do wnętrza obiektu 
(wentylatory dachowe, metalowe wkłady kominowe, czerpnie i wyrzutnie połączone z 
metalowymi kanałami wentylacji) ochronę elementów zewnętrznych należy zrealizować 
zwodami pionowymi odizolowanymi od części chronionych (maszty o wysokości dobranej 
do stref ochrony najwyższych urządzeń zabudowy dachu), z zachowaniem niezbędnych 
odstępów izolacyjnych w miejscach zbliżeń do instalacji obiektu. Wszystkie połączenia 
śrubowe zabezpieczyć antykorozyjnie smarem grafitowym. Osprzęt odgromowy wg 
katalogu A.H.s.j. Kraków. 

 
3.13  UWAGI KOŃCOWE. 

1. Określony w projekcie osprzęt i oprawy oświetleniowe można zastąpić wyrobami innego 
producenta. Wyroby takie powinny mieć parametry techniczne nie gorsze od tych w projekcie i 
cechy z nimi porównywalne.  

2. W przypadku zamiany opraw oświetleniowych należy wykonać nowe symulacje rozkładu wartości 
natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i sprawdzić spełnienie kryteriów jakościowych 
oświetlenia wymaganych normą PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca 
pracy we wnętrzach”. 

3. Wszystkie przejścia elektroenergetyczne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 
wykonać w  odpowiedniej klasie odporności ogniowej za pomocą certyfikowanych środków 
uszczelniających, zapewniających odporność ogniową taką jak przegrody, w których są 
wykonane  - zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w projekcie 
budowlanym  w części architektury.  

4. Urządzenia objęte niniejszym projektem powinny być poddane kwalifikacji jakości i oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa.  

5. Instalacje objęte projektem powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - Zeszyt V - „Instalacje elektryczne", oraz 
PBUE z 1989r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

6. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i próby. 
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3.14  KOMPLETNOŚĆ ORAZ JAKOŚĆ DOSTAW I ROBÓT. 
 
1. Roboty określone w dokumentacji należy wykonać kompletnie. 

2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala się, że obowiązują przepisy techniczno-
budowlane, na które składa się co następuje: 

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

b) Polskie Normy, 

c) instrukcje, wytyczne, świadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty 
lub deklaracje zgodnościz normami oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wydane przez 
jednostki upoważnione (art7+10 Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadające zawodowe 
uznanie, 

d) warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń, 

e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, 
instytucje określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako 
właściwe do uzgodnień, opinii i udziału w odbiorach robót. 

3. Kompletność wykonania robót wg projektu i powyższych przepisów jest rozumiana w ten 
sposób, że obejmuje wykonanie robót podstawowych wg projektu i wszelkich robót 
pomocniczych i towarzyszących, obejmując min. wszelkie połączenia, uszczelnienia, izolacje, 
wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie 
otworów <φ100mm oraz wykonanie wymaganych prób i uruchomień, tak aby po ich wykonaniu 
możliwa była normalna eksploatacja obiektu przez użytkownika. 

4. Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być 
udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy 
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w 
świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przed rozpoczęciem robót i uzyska 
akceptację Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać 
cechy dobrej jakości w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 
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II. Część obliczeniowa. 
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5. Wyniki symulacji komputerowej rozkładu nat ężenia oświetlenia  
pomieszcze ń, wykonanej w programie DIALUX 4.11.  
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III. Część rysunkowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


