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OPIS TECHNICZNY 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie inwestora,  

 Projekt architektoniczno - budowlany, 

 Uzgodnienia międzybranżowe, 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 
 

2. Zakres opracowania 

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje: 

 instalację oświetlenia podstawowego, 

 instalację gniazd wtyczkowych 230/400V, 

 instalację oświetlenia awaryjnego, 

 tablice rozdzielcze, 

 instalację odgromowej budynku, 

 
 

3. Rozdzielnica główna 

Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w aparaty i modułowy osprzęt elektryczny 

niskiego napięcia zgodnie ze schematem ideowym (rys. E3). Jako obudowę RG 

zastosować prefabrykowaną rozdzielnicę podtynkową. 

Zasilanie tablicy wykonać kablem YKY-żo 5x16 ze złącza kablowo-pomiarowego, które 

zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja według odrębnego opracowania. 

 
 

4. Pożarowy wyłącznik prądu: 

Zgodnie z wytycznymi określonymi w warunkach ochrony przeciwpożarowej w 

budynku należy zabudować pożarowy wyłącznik prądu. Przycisk wyzwalający wyłącznik 

poż. należy zabudować przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Przycisk 

zabudować w kasecie koloru czerwonego ze zbijaną szybką i opatrzyć stosownym 
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opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odcięcie odbiorów energii 

zasilanych z rozdzielnicy głównej TE budynku oraz wyłączenie instalacji PV 

zlokalizowanej na dachu budynku. Zasilanie przycisku sterującego wykonać przewodem 

HDGs PH90 2x1,5 mm2 w trasie kablowej o 90 minutowej odporności ogniowej. 

Lokalizację przycisku poż. pokazano na rys. nr E1. 

 
 

5. Instalacje wewnętrzne 

Wszystkie nowoprojektowane obwody wykonać przewodami zgodnie ze schematami 

ideowymi poszczególnych tablic rozdzielczych, z których będą zasilane. 

Zgodnie z normą SEP-E-007-2017 należy stosować przewody typu N2XH-J. 

Instalację w całości wykonać jako podtynkową. Dopuszcza się wykonanie 

instalacji natynkowej w części garażowej budynku po wcześniejszej akceptacji takiego 

rozwiązania przez inwestora. 

W części socjalno-biurowej instalację wykonać jako podtynkową, a w przestrzeni 

międzystropowej sufitów podwieszanych przewody należy prowadzić w korytach 

kablowych, elektroinstalacyjnych rurkach ochronnych lub uchwytach typu GRIP. 

Osprzęt łączeniowy w systemie ramkowym instalować w podtynkowych puszkach o 

głębokości 60mm. 

 
 

5.1. Instalacja oświetlenia wewnętrznego 

Obwody oświetlenia części garażowej należy wyprowadzać bezpośrednio z tablicy 

elektrycznej (TG) przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm2. Prowadzenie przewodów 

wykonać podtynkowo. 

Obwody oświetlenia części biurowo-socjalnej należy wyprowadzać bezpośrednio z 

tablicy elektrycznej (RG) przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm2. Prowadzenie 

przewodów wykonać podtynkowo. 

Na rzutach kondygnacji pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów 

świetlnych, lokalizację oraz typ opraw oświetlenia. 

Załączanie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych odbywać się będzie poprzez 

dedykowane czujki ruchu. 

Jako włączniki oświetlenia w pozostałych pomieszczeniach zastosować podtynkowy 

osprzęt łączeniowy w systemie ramkowym. W pomieszczeniach o zwiększonej 
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wilgotności (sanitariaty, pom. gospodarcze) zastosować osprzęt łączeniowy o stopniu 

ochrony IP 44. 

Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 1.10 m od poziomu posadzki. 

 

5.2. Instalacja siłowa 

W miejscach wskazanych na rzucie przyziemia należy zabudować gniazda siłowe 

400V/16A. Zasilanie gniazd wyprowadzić z tablic rozdzielczej TG przewodami typu 

N2XH-J 5x2,5 mm2. 

Projektuje się zasilanie bram wjazdowych przewodami typu N2XH-J 5x1,5 mm2, 

zakończonymi gniazdami 400V/16A, które należy rozmieścić na słupach konstrukcji w 

bezpośrednim ich sąsiedztwie jak pokazano na rzucie garażu. Przewody należy 

wyprowadzić z tablic rozdzielczej TG. 

 

5.3. Połączenia wyrównawcze 

Przy każdej z rozdzielnic, w pomieszczeniach sanitarnych oraz w garażu należy 

zabudować szyny uziemiające SWP, którą należy połączyć z uziomem fundamentowym 

budynku bednarką pomiedziowaną 30x4 mm. 

Do szyn wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe rury wodne, 

gazowe, wentylacyjne oraz metalowe części obce występujące w pomieszczeniach 

budynku. Do połączeń elementów z szyną wyrównawczą stosować przewód typu     

NHXH-J 1x6 mm2. 

 

5.4. Instalacja gniazd 230V 

Nowoprojektowane obwody gniazd 230V należy wyprowadzić bezpośrednio z 

lokalnych tablic elektrycznych przewodami typu typu N2XH-J 3x2,5 mm2. Prowadzenie 

przewodów wykonać pod tynkiem, na uchwytach typu grip lub korytach kablowych w 

przestrzeni międzysufitowej częśći socjalno-biurowej. 

Rozmieszczenie gniazd w pomieszczeniu kuchni należy wykonać na podstawie 

projektu aranżacji kuchni i skonsultować z wykonawcą mebli kuchennych. 
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5.4.1. Osprzęt łączeniowy 

Jako osprzęt instalacyjny zastosować podtynkowe gniazda ramkowe ze stykiem 

ochronnym. Gniazda montować w puszkach podtynkowych o głębokości 60 mm. 

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (łazienki, toalety) zastosować 

osprzęt o stopniu ochrony IP 44.  

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować tak by od 

lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w środku przewód PE. 

 
 

6. Zasilanie urządzeń układu wentylacji 

Zasilanie centrali wentylacji mechanicznej budynku wyprowadzić z rozdzielnicy 

głównej RG. Dobór zabezpieczeń oraz przekrojów przewodów zasilających w/w 

urządzenia należy wykonać zgodnie z kartami katalogowymi i DTR urządzenia. 

Zasilanie wentylatorów kanałowych zainstalowanych w sanitariatach należy 

wykonać z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. Wentylatory należy sparować z 

centralą wentylacyjną. 

Zasilanie wentylatora wyciągowego z części garażowej budynku należy 

wyprowadzić z tablicy obiektowej TG przewodem odpornym na promienie UV. 

 
 

7. Instalacja okablowania strukturalnego 

Projektuje się instalację okablowania strukturalnego kategorii 6 w systemie 

nieekranowanego kabla miedzianego U/UTP opartą na produktach firmy BKT. 

Centralnym punktem dla okablowania poziomego w budynku jest szafa GPD 

zlokalizowana w pomieszczeniu 1.3. Jako szafę GPD projektuje się wiszącą szafę 8U. 

Zasilanie szafy GPD należy doprowadzić z najbliższej rozdzielni elektrycznej 

przewodem N2XH-J 3x2,5 mm2. Okablowanie poziome należy wykonać w topologii 

gwiazdy kablem UTP kat.6 4x2x0,5. Kable należy prowadzić podtynkowo w rurach 

ochronnych typu peszel, zachowując minimalną odległość 10 cm od kabli elektrycznych 

lub w kanałach kablowych. Każdy kabel należy terminować w oparciu o standard 586B 

UTP. System został zaprojektowany tak, aby końcowe punkty okablowania poziomego 

były zakończone gniazdami 2xRJ45 kat.6. Gniazda należy zainstalować podtynkowo w 

ścianach 30cm od podłogi. Przed przystąpieniem do wykonywania okablowania należy 

z Zamawiającym potwierdzić lokalizację punktów logicznych zgodną z projektem. 
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Każde gniazdo RJ45 posiadać będzie odpowiadające gniazdo na panelu krosowym 

w szafie. Gniazda podtynkowe zbudować w oparciu o ramki np. Berker oraz moduły 

nieekranowane kat. 6 BKT. 

Długość kabla UTP pomiędzy szafą a gniazdem nie powinna przekroczyć 90m. Z 

przyczyn ekonomicznych oraz dla zapewnienia kompatybilności z przyszłościowymi 

szybkimi technologiami zaleca się średnią długość przewodów nie większą niż 60m. 

Łączna długość kabli krosujących i przyłączeniowych nie powinna przekraczać 10m.  

Wszystkie gniazda logiczne oraz odpowiadające im gniazda w panelach krosowych 

powinny mieć stosowne opisy – zgodnie z numeracją przyjętą na rysunkach. Kable na 

całej długości od szafy do gniazda logicznego powinny być wolne od połączeń, 

zagnieceń i nacięć lub załamań. 

Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary wykonanych punktów logicznych w 

celu potwierdzenia, że wykonana instalacja okablowania strukturalnego spełnia 

wszystkie wymogi normy ISO/IEC11801 PL max klasa E. 

Powyższa konfiguracja sieci pozwala każde gniazdo RJ45 zaadaptować zarówno 

jako gniazdo komputerowe jak również gniazdo telefoniczne poprzez wykonanie 

odpowiednich połączeń krosujących w szafie GPD. 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje doprowadzenia mediów zewnętrznych do szafy 

GPD oraz doboru urządzeń aktywnych na potrzeby instalacji LAN (switche, accespointy 

itd.). 

 
 

8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, 

zapobieganiu powstawania paniki w przypadku zaniku napięcia zasilającego oraz 

umożliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywające w nim osoby, 

zaprojektowano oświetlenie awaryjne. 

Przyjęto system bezpieczeństwa realizowany za pomocą opraw oświetlenia 

awaryjnego oraz podświetlanych znaków wskazujących wyjścia ewakuacyjne oraz 

kierunek ewakuacji. 

Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia 

dochodzącego z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie napięcia 

podstawowego. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 

1838:2013. Na drogach ewakuacji należy zapewnić minimalne natężenie oświetlenia 
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awaryjnego o wartości 1lx, przy hydrantach oraz urządzeniach instalacji 

przeciwpożarowych natężenie oświetlenia nie może być mniejsze od wartości 5lx. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego opatrzone piktogramem „wyjście ewakuacyjne” 

zabudowane nad drzwiami wyjściowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujące kierunek 

ewakuacji będą pracowały w trybie pracy ciągłej, natomiast oprawy awaryjne tylko po 

zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas działania opraw po zaniku napięcia nie 

powinien być krótszy niż 1h. 

Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 % 

wymaganego natężenia oświetlenia a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego 

natężenia oświetlenia. 

Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego należy wykonać z obwodu 

oświetlenia podstawowego z przed włącznika oświetlenia poszczególnych 

pomieszczeń.  

 
 

9. Instalacja piorunochronna LPS 

Dla projektowanego budynku przyjęto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt 

chroniony będzie instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. 

Jako zwody poziome na dachu ułożyć drut FeZn lub Al o średnicy Ø 8mm, z którym 

należy połączyć w sposób trwały przewody odprowadzające. 

Przewody odprowadzające należy wykonać w postaci drutu FeZn lub Al Ø8mm 

prowadzonego w rurkach ochronnych na elewacji pod warstwą ocieplenia. Na poziomie 

0,00 m przewody odprowadzające wyprowadzić na zewnątrz budynku i połączyć 

(poprzez złącze kontrolne) z uziomem fundamentowym. 

Uziomy fundamentowy wykonać z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Rezystancja 

uziomu nie powinna być większa niż 10 . 

ako złącza kontrolne zastosować puszki gruntowe, w których należy połączyć 

przewody odprowadzające z uziomem. Połączenie wykonać za pomocą 2 śrub o 

gwincie M 6 lub jednej o gwincie M 10. 

 
 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

zgodnie z PN-IEC 60364-4-433 w tablicy bezpiecznikowej RG należy zabudować 

ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1+2 zapewniających poziom ochrony ≤ 1,5 kV, 
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natomiast w pozostałych tablicach rozdzielczych ochronniki przeciwprzepięciowe     

klasy 2. 

 
 

11. Ochrona przeciwporażeniowa: 

Jako środek ochrony podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz 

odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych, będących pod 

napięciem, zastosować samoczynne wyłączenie napięcia zapewniające w obwodach 

odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,4 s. 

Jako środek ochrony dodatkowej zastosować wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym I=30mA. 

 
 

12. Uwagi końcowe: 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi 

normami i przepisami. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać wymagane 

stosownymi przepisami atesty i certyfikaty. 

Przejścia przewodów i elementów konstrukcyjnych instalacji elektrycznej 

pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia przeciwpożarowego wykonać w 

sposób zapewniający uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy 

odporności ogniowej. 

 

 

         Opracował: 

 

        mgr inż. Tomasz Hudala 

 


