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I. SPIS RYSUNKÓW 

Lp Tytuł rysunku Numer rysunku Format 

Instalacje 

1.  Plan instalacji uziemienia E-01  

2.  Plan instalacji elektrycznych - garaż E-02  

3.  Plan instalacji elektrycznych - parter E-03  

4.  Plan instalacji elektrycznych - piętro I E-04  

5.  Plan instalacji elektrycznych - piętro II E-05  

6.  Plan instalacji elektrycznych - piętro III E-06  

7.  Plan instalacji elektrycznych - piętro VII E-07  

8.  Plan instalacji odgromowej E-08  

9.  Schemat zasilania budynku E-09  

10.  Schemat tablic administracyjnych E-10  

11.  Tablica mieszkaniowa TM E-11  

12.  Tablica wymiennikowni E-12  

13.  Schemat instalacji teletechnicznych E-13  

14.  Plan instalacji oddymiania E-14  

15.  Schemat instalacji oddymiania E-15  

16.  Plan instalacji elektrycznych. 
Zagospodarowanie terenu E-16  
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II. OPIS 

II.1. Podstawa opracowania 

Podstawą techniczną opracowania projektu wykonawczego są: 
– zlecenie Inwestora, 
– uzgodnienia projektanta z Inwestorem, 
– uzgodnienia międzybranżowe, 
– przepisy techniczne, normy branżowe. 

II.2. Zakres opracowania 

Opracowanie projektowe specjalności elektrycznej obejmuje swoim zakresem: 
– zabudowę zasilania nowego budynku ze złącza kablowego mieszczącego się w 

granicy działki, 
– zabudowę instalacji przeciwpożarowego wyłączenia zasilania budynku, 
– zabudowę rozdzielnicy głównej, administracyjnej, urządzeń przeciwpożarowych oraz 

rozdzielnic piętrowych wraz z wyposażeniem, 
– zabudowę instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego garażu oraz części 

ogólnodostępnych, 
– zabudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego, 
– zabudowę tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych, 
– zabudowę instalacji gniazd wtykowych, 
– zabudowę instalacji oświetlenia mieszkań, 
– zabudowę instalacji zasilania urządzeń elektrycznych (wentylatory, nagrzewnice, 

wpusty dachowe, wind), 
– zabudowę zasilania instalacji oddymiania, 
– zabudowę instalacji uziemiającej, 
– zabudowę instalacji odgromowej, 
– zabudowę instalacji domofonowej, 
– zabudowę instalacji teletechnicznej. 

II.3. Zasilanie 

Budynek zostanie zasilony z dwóch przyłączy: 
• podstawowego i 
• rezerwowego. 

 
Zasilanie podstawowe budynku zostanie zrealizowane linią kablową (w gruncie w rurze 
ochronnej DVK 110) prowadzoną ze złącza kablowego przez pożarowy wyłącznik prądu do 
rozdzielnicy głównej budynku mieszczącej się w pomieszczeniu technicznym w garażu.  
 
Zasilanie rezerwowe budynku zostanie zrealizowane podobnie z pominięciem 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu linią kablową (w gruncie w rurze ochronnej DVK 110). 
Służyć będzie do zasilania tylko i wyłącznie urządzeń ppoż. 
 
Kable zasilające prowadzone wewnątrz budynku, które w trakcie pożaru mogę pozostać pod 
napięciem należy obudować płytami ogniochronnymi EI120 np. PROMATECT L500. 
 
Zasilanie budynku przedstawione zostało na załączonym schemacie. 
 
Dane techniczne zasilania podstawowego: 
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Napięcie 400/230V, 50Hz, 
Moc zainstalowana Pz=360kW, 
Moc jednoczesna Pj=205kW. 
 
Dane techniczne zasilania rezerwowego: 
Napięcie 400/230V, 50Hz, 
Moc zainstalowana Pz=85kW, 
Moc jednoczesna Pj=70kW. 

II.4. Bilans mocy 

Zgodnie z normą N SEP-E-002 dokonano zapotrzebowania mocy projektowanego obiektu. 
Moce przyłączeniowe poszczególnych odbiorców określono na poziomie: 

• mieszkania (posiadające zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej lub 
sieci gazowej – 12,5kVA 

• administracja 1x29kW (PA) 3f 
Całkowitą moc zapotrzebowaną obliczono ze wzoru: 
Pz= kj * n * PM+PA 
PM – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie 
n – liczba mieszkań zasilanych z jednego WLZ 
kj – współczynnik jednoczesności – dla ilości mieszkań w zakresie 50-60 bez 
elektrycznego podgrzewania wody użytkowej w łazienkach wynosi 0,15 
P A– moc zapotrzebowana przez odbiorniki administracyjne 
Na podstawie wzoru: 
P Z = 0,104*85*12,5 + 110 + 34,3 + 4,5 = 259kW 
Z związku z powyższym moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi PZ= 
259kW. 

II.5. Pomiar energii  

Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczna na podstawie zainstalowanych liczników 
energii elektrycznej pomiaru bezpośredniego: 
- dla każdego mieszkania indywidualnie, 
- dla instalacji zasilania urządzeń ppoż., 
- dla odbiorów administracyjnych. 
Liczniki mieszkań zabudowane zostaną w rozdzielnicach piętrowych, licznik odbiorów 
administracyjnych i ppoż w rejonie rozdzielnicy głównej i administracyjnej. 

II.6. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Główny wyłącznik prądu zostanie zainstalowany w skrzynce zabudowanej w pomieszczeniu 
technicznym w garażu łącznie z rozdzielnicą główną budynku. Dla zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych będą ułożone kable o klasie PH 90 odporności ogniowej. Oprzewodowanie 
do przycisków ppoż. należy wykonać kablem w izolacji ognioodpornej HDGS 2x1,5mm2. 
Miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinno zostać odpowiednio 
oznakowane znakiem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

II.7. Rozdzielnice 

Rozdzielnica główna 
Zostanie zabudowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w garażu, wykonana 
zostanie w formie przyściennej, strojącej. W rozdzielnicy zaprojektowany został rozdział 
obwodów na mieszkaniowe oraz administracyjne. Obok rozdzielnicy zabudowany będzie licznik 
odbiorów administracyjnych oraz ppoż. 
Z rozdzielnicy głównej prowadzone będą wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic piętrowych. 
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Rozdzielnica administracyjna 
Dla zasilania obwodów administracyjnych budynku projektuje się rozdzielnicę administracyjną 
główną RAG wraz z podrozdzielniami TA-A, TA-B oraz TA-C.  
Schematy rozdzielnic przedstawione zostały na dołączonych schematach. 
 
Rozdzielnice piętrowe 
Dla zasilania poszczególnych mieszkań i obwodów administracyjnych projektuje się rozdzielnie 
piętrowe. W rozdzielni zostanie zabudowany pomiar poszczególnych mieszkań wraz z 
zabezpieczeniami. W rozdzielni przewidziany został przedział prowadzenia instalacji 
telewizyjno-multimedialnych.  
 
Tablice mieszkaniowe TM 
Tablica TM zostanie zabudowa będzie w każdym mieszkaniu. Zostanie wyposażona w 
niezbędną aparaturę zabezpieczeniową chroniącą przed przetężeniem, zwarciem oraz 
dodatkowo wyłączniki różniocowo-prądowe. Zasilane z niej będą obwody gniazd, oświetlenia 
oraz płyt grzewczych. Pod tablicą zabudowana będzie tablica teletechniczna. 
 
Szafa sterownicza wentylacji garażu 
Montaż szafy wraz z wyposażeniem pozostaje po stronie dostawcy systemu. Z niej 
poprowadzone zostaną przewody do urządzeń obiektowych takich jak wentylatory oddymiania, 
przewietrzania, tablice ostrzegawcze, czujniki. W ramach niniejszego projektu projektuje się 
jedynie wydanie odpływu wraz z przewodem z rozdzielnicy urządzeń przeciwpożarowych. 

II.8. Instalacje w mieszkaniach 

W celu zasilania opraw oświetlenia w mieszkaniach zabudowane zostaną wypusty 
oświetleniowe ścienne i sufitowe w poszczególnych pomieszczeniach. Obwody będą jedno lub 
dwu obwodowe. Łączniki sterowania oświetlenia instalowane będą na wysokości 120cm od 
posadzki. 
Instalację dzwonkową zasilić z obwodu oświetleniowego tablicy mieszkaniowej TM a dzwonek 
zabudować nad drzwiami. 
 
Instalacje gniazd i zasilania 
Przewiduje się zabudowę gniazd 1-fazowych ogólnego przeznaczenia oraz dedykowanych w 
pomieszczeniach. Należy stosować gniazda o zmiennym stopniu ochrony w zależności od 
miejsca montażu, zgodnie z legendą na rysunkach. Ponadto, w kuchni, projektuje się wypust 3 
fazowy montowany na wysokości 0,3m celem zasilania płyty grzewczej. 
Wszystkie gniazda oraz puszki będą w wykonaniu podtynkowym. Gniazda 230V/16A ogólnego 
przeznaczenia należy montować na wysokości 0,3m od poziomu podłogi. W sanitariatach 
gniazda należy montować przy umywalce na wysokości 1,1m. W kuchni nad blatem gniazda 
należy montować na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. 
Gniazda zostały przyporządkowane do poszczególnych odpływów w tablicy TM w ilości 
maksymalnej do 10 gniazd dla jednego wyłącznika.  
Tablica TM wraz z tablicą medialną zabudowane będą na wysokości około 130cm. 
 
Oprzewodowanie 
Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na 
napięcie 750V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
żyłowymi. Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przewody należy prowadzić: 

• Pod wylewką – przewody do mieszkań; 
• Podtynkowo – min. 5mm pod warstwą tynku; 
• Pod kafelkami w rurach osłonowych karbowanych; 
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• Gniazda elektryczne zasilane z tych samych obwodów w ramach pomieszczenia należy 
zasilać przelotowo. 

II.9. Instalacje administracyjne 

Oświetlenie elektryczne w budynkach w częściach wspólnych zaprojektowano z 
wykorzystaniem źródeł LED. Zastosowano oprawy nastropowe z kloszem mlecznym, sterowane 
przez czujnik obecności z regulowanym czasem wyłączenia. W komórkach lokatorskich 
zaprojektowano oprawy plafoniery LED. Dobór i ilość opraw oświetleniowych oparto na 
obliczeniach wykonanych z użyciem programów wspomagających projektowanie oświetlenia. 
Oświetlenie wewnętrzne opracowano zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2012. W 
poszczególnych grupach pomieszczeń zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia 
oświetlenia: 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia Wymagane 
natężenie 

1. Komunikacja 100 lx 
2. Garaż 75 lx 
3. Pomieszczenie techniczne 200 lx 

 
W pomieszczeniach technicznych i wspólnych sterowanie oświetleniem będzie się odbywało za 
pomocą łączników klawiszowych, które należy zabudować na wysokości 1,2m od poziomu 
podłogi. W pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniach na poziomie garażu należy 
zastosować oprawy o stopniu ochrony minimum IP44. Oprawy w pomieszczeniach będą 
montowane nastropowo. Sterowanie oświetleniem garażu będzie się odbywało przy pomocy 
czujników ruchu typu PIR 360º. Dodatkowo na poziomie garażu będzie wydzielone część opraw 
na całej powierzchni, które będą dla bezpieczeństwa stale załączone. Oprawy oświetleniowe w 
garażu należy montować do ceowników stalowych montowanych do stropu. Oprawy montować 
na wysokości 2,4m. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych sterowanie 
oświetleniem będzie się odbywało za pomocą łączników klawiszowych, które należy zabudować 
na wysokości 1,2m od poziomu podłogi. 
 
Budynek zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne. Zanik 
napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na czas 
nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - baterii zamontowanych w 
oprawach. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych 
drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby 
minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie 
znajdują się urządzenia przeciwpożarowe - większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się 
minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że 
stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na 
drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: 
Emax/Emin ≤ 40. Oświetlenie ewakuacyjne z piktogramem będzie załączone stale. W 
przypadku braku odpowiedniego natężenia należy doposażyć miejsca w dodatkowe oprawy. 
 
Projektuje się zasilanie gniazd w pomieszczeniach technicznych, urządzeń technicznych, 
wentylacyjnych (nagrzewnice, wentylatory), wypustów dachowych, wind, kabli grzejnych (w 
piwnicy) . 
Uwaga: Zasilanie windy zrealizowane zostanie dwoma liniami kablowymi zgodnie ze 
schematami na rysunkach). W szybie windy należy ułożyć kabel zasilania opraw wg wytycznych 
producenta/dostawcy windy. 
 
Obwody administracyjne należy wykonać przy użyciu przewodów i kabli na napięcie 750V dla 
przewodów i 1kV dla kabli. Wszystkie obwody muszą posiadać żyłę ochronną. 
Przewody poszczególnych obwodów należy układać:  
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• w pomieszczeniach – w korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych w tynku, 
• na klatkach schodowych i korytarzach - w tynku (oświetlenie) oraz pod posadzką 

(pozostałe), 
• na dachu - w rurach osłonowych lub korytach kablowych zewnętrznych z pokrywą, 
• w wymiennikowni – natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL. 

Przejścia przewodów i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, uszczelnić za 
pomocą masy ogniochronnej o odporności ogniowej równoważnej dla samej przegrody. 
Wszystkie przejścia kabli przez ściany zewnętrzne oraz ławę fundamentową przeprowadzić w 
osłonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnić. Wszystkie kable i przewody 
prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
Zastosowane kable będą posiadać klasę odporności na ogień: 
- B2CA-s1b, d1, a1 w klatkach schodowych i korytarzach, 
= ECA w garażu podziemnym. 

II.10. Instalacje w lokalach usługowych 

Projekt przewiduje tylko ułożenie przewodu zasilającego do każdego z lokali. Instalacje 
wewnątrz oraz tablica bezpiecznikowa pozostaje w gestii inwestora/wynajmującego. 

II.11. Stacja ładowania samochodów 

W pobliżu budynku, w rejonie parkingu zewnętrznego zabudowane zostanie złącze kablowe 
celem zasilenia stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do złącza doprowadzony zostanie 
kabel z tablicy licznikowej obok rozdzielnicy głównej budynku. 

II.12. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 
Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez stosowanie kabli i przewodów z 
izolacją.  
W układzie sieci TN-S przewód ochronny PE i neutralny N prowadzone są jako oddzielne żyły w 
kablach i przewodach zasilających. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim  
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
urządzenia w II klasie ochronności.  
Ochrona uzupełniająca 
Jako ochronę uzupełniającą projektuje się urządzenia różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 
30mA. 

II.13. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Projektuje się zastosowanie ochrony przepięciowej. W tym celu w rozdzielnicy głównej i ppoż 
zastosowano ograniczniki przepięć kl. B+C. 

II.14. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Wykonać główne połączenia wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. W oparciu o 
normę PN-HD 60364-4-41 należy wykonać główne i lokalne szyny uziemiające. Szyna 
wyrównania potencjałów powinna łączyć ze sobą następujące części przewodzące: przewód 
ochronny PE, uziom budynku, instalację wodociągową, kanalizacyjną (wykonaną z mat. 
przewodzącego), metalowe elementy konstrukcyjne, urządzenia centralnego ogrzewania, 
metalowe elementy wyposażenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp. Elementy 
przewodzące doprowadzone z zewnątrz budynku, powinny być połączone w budynku możliwie 
jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia.  
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Z uziomów fundamentowych do głównych szyn uziemiających ułożyć bednarkę ocynkowaną 
FeZn 30x4. Główne szyny wyrównania potencjałów połączyć z szynami PE rozdzielnic 
głównych linką LgYżo 25mm. Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Stosować przewód DYżo o przekroju min. 4mm. Przewody 
przyłączyć do głównej szyny wyrównania potencjałów. Szynę oznaczyć zgodnie z 
obwiązującymi przepisami i normami. 

II.15. Instalacja odgromowa 

Uziom  
Zaprojektowano uziom naturalny, fundamentowy wykorzystując zbrojenie ław fundamentowych. 
Połączenia spawać. W fundamentach na dolnej siatce zbrojenia ułożyć bednarkę ocynkowaną 
FeZn 30x4 (przewód opasujący instalacji odgromowej). Bednarkę spawać do prętów zbrojenia. 
Z uziomu fundamentowego wyprowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4 (przewody 
uziemiające) do złącz kontrolnych (złącza kontrolne umieścić w skrzynkach kontrolnych w 
elewacji lub na słupach żelbetowych w kondygnacji garażu) oraz bednarki ocynkowanej FeZn 
30x4 (przewód wyrównawczy) do głównej szyny wyrównawczej  GSW.  
 
Zwody poziome 
Na dachu projektuje się zewnętrzne urządzenie piorunochronne w III klasie ochronności 
zgodnie z normą PN-EN 62305 o minimalnych wymiarach siatki 15x15m. Projektuje się zwody 
poziome z drutu stalowego FeZn o średnicy 8mm. Zwody poziome połączyć poprzez złącza 
krzyżowe zabudowane na dachu z przewodami odprowadzającymi.  
 
Zwody pionowe 
W rejonie urządzeń elektrycznych zabudowane będą maszty z obciążnikiem o wysokości 2m a 
na kominach iglice kominowe o wysokości 1,5m. Wszystkie elementy instalacji zostaną 
połączone drutem. Dla przyjętej klasy ochrony odgromowej obiekty chronione są w strefie 
wyznaczonej przez obrys toczącej się kuli o promieniu 45m. 
 
Zgodnie ze wzorem 
 

�� = 12� + 0,1 + 0,2
��ℎ� = 126 + 0,1 + 0,2
�1515� = 0,33 

� = �� ���� � = 0,041330 = 0,4� 

 
minimalna dopuszczalna odległość montażu zwodu pionowego od chronionego przedmiotu to 
0,4m. 
 
Przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej prowadzić w rurkach z materiału niepalnego o 
grubości ścianki min. 2,5mm, pod tynkiem elewacji budynku. 

II.16. Instalacje teletechniczne 

Budynek zostanie wyposażony (przystosowany do zabudowy) w instalacje: 
• domofonową, 
• okablowania strukturalnego, 
• RTV SAT. 

 
Instalacja okablowania strukturalnego 



10 
 

Projektuje się zabudowę głównego punktu dystrybucyjnego GPD w pomieszczeniu rozdzielnicy 
na parterze w klatce A w pomieszczeniu nr 0.23. W skład punktu będzie wschodziła szafa 
teletechniczna typu rack 12U.  
W szafie zainstalowany zostanie patchpanel dla: 
- rozszycia przewodów UTP kat.5e, 
- rozszycia światłowodów (1-modowy, 2-włóknowy typu CTC LSOH U-DQ(ZN)BH) 
 prowadzonych do każdego lokalu. 
W każdym lokalu mieszkalnym zabudowana zostanie skrzynka medialna (teletechniczna) pod 
tablicą mieszkaniową TM, do której zostaną wprowadzone zostaną: 

• przewód UTP kat.5e LSOH, 
• przewód Triset 113 LSOH, 
• światłowód (zakończony pigtailami). 

Pomiędzy skrzynką teletechniczna mieszkania a zestawem gniazd w salonie ułożona zostanie 
rura w ściennie celem przyszłościowego wciągnięcia przewodu sygnału operatora 
zewnętrznego. 
 Pomiędzy skrzynką teletechniczną a każdym gniazdem RJ ułożony zostanie przewód UTP 
kat.5e. W skrzynce będzie możliwość zabudowy np. routera. 
W przypadku znacznych odległości, zwłaszcza od GPD do klatki A, proponuje się zastosować w 
TP 1 piętra switch wzmacniający sygnał dla instalacji okablowania strukturalnego 
 
Antenowa instalacji służąca do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych z 
nadajników naziemnych 
System będzie składać się z: 

• anteny DVB-t do odbioru telewizji naziemnej, 
• anteny radiowej do odbioru radia naziemnego, 
• anteny satelitarnej z 2 konwerterami, 
• zwrotnicy, 
• wzmacniacza, 
• ochronników, 
• odgałęźników, 
• multiswitchy, 
• gniazdek RTV, SAT, 
• okablowania. 

 
Instalacja zostanie oparta na multiswitchach, odgałęźnikach. Na dachu na maszcie antenowym 
wybudować należy antenę DVB-T, antenę satelitarną o średnicy 120 cm z dwoma konwerterami 
oraz antenę do odbioru radia. Użyty zostanie przewód współosiowy przeznaczony do zabudowy 
Tri-set 113. Do skrzynki medialnej w każdym lokalu wprowadzone będą 2 przewody. Jeden 
prowadzony będzie bezpośrednio do gniazda SAT w salonie a drugi przewód zostanie 
rozdzielony dla pozostałych gniazd w mieszkaniu. 
 
Instalacja domofonu 
Instalacja obejmować będzie wszystkie lokale mieszkalne. 
System będzie składać się z: 

• stacji wywoławczych (zabudowane przy wejściu do klatki schodowej), 
• unifonów (zabudowane w każdym mieszkaniu), 
• okablowania. 

 
Instalacja monitoringu 
Przy wejściu do każdej klatki schodowej zabudowana będzie kamera megapixelowa. Sygnał z 
nich będzie rejestrowany na dysku twardym rejestratora, który zostanie zabudowany w GPD. 

 
Ogólne 
Kable i przewody teletechniczne ułożone zostaną w szachtach technicznych w obu klatkach. 
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W tablicach administracyjnych projektuje się odpływy zasilania instalacji logicznych. 
Dodatkowo, w gruncie zostanie ułożona rura ochronna DVK75 na odcinku granica działki – 
budynek celem wykorzystania dla instalacji teletechnicznych. Rurę należy wprowadzić do 
garażu. Przewody teletechniczne będą układane w systemie koryt w piwnicy. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych odległości zwłaszcza dla kabli UTP należy przewidzieć lokalne 
wzmacniacze sygnału lub zastosowanie techniki światłowodowej. 
 

II.17. Obliczenia 

Dobór zabezpieczenia kabla przed skutkami prądu przeciążeniowego 
Urządzenia zabezpieczające kable przed skutkami przeciążeń dla zostały tak dobrane, 

aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności 
prądowej przewodów IZ następowało ich działanie, zanim wystąpi nadmierny wzrost 
temperatury żył kabli, przewodów i różnych zestyków.  

Wartość znamionowa zabezpieczania została dobrane z zależności: 
 

znB
III ≤≤  

z
II ⋅≤ 45,1

2  

        
n

IkI ⋅=
22  

gdzie:  
- IB  - prąd obliczeniowy; 
- In  - prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających; 
- Iz  - długotrwała dopuszczalna obciążalność kabla; 
- I2  - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających; 
- k2  - współczynnik krotności prądu powodujące zadziałanie zabezpieczenia knz = 1,6÷2,1 
 dla wkładek bezpiecznikowych, knz = 1,45 dla zabezpieczeń elektronicznych. 

 
 

Dobór zabezpieczenia kabla przed skutkami cieplnymi prądu zwarciowego: 
 

( ) tISk
22 >⋅  

gdzie:  
- k  - współczynnik odpowiadający jednosekundowej dopuszczalnej gęstości prądu 
 podczas zwarcia, k = 74; dla kabli Cu, k = 115; 
- S  - przekrój żyły projektowanego kabla; 
- I2t  - całka Joule’a odczytana dla wkładki odniesiona do prądu znamionowego  [A/mm2]; 
 
Dobór kabla ze względu na dopuszczalny spadek napięcia 

 
Obliczenia procentowego spadku napięcia dokonano zgodnie ze wzorami 

i oznaczeniami: 
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, dla sieci 1-fazowej; 

 

 

gdzie: 
P - moc zapotrzebowana w W, 
l - długość kabla lub przewodu w m, 
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γ  - konduktywność: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w m·Ω-1·mm-2, 
S - przekrój przewodu w mm2, 
UN - napięcie nominalne sieci w V. 

 
Łączny spadek napięcia obejmujący sieć rozdzielczą i odbiorczą nie może być większy 

niż 2% dla obwodów WLZ i oraz nie większy niż 5% dla odbiorów końcowych.  
 
Sprawdzono dla najdłuższego odcinka: 
 

%246,136,01,1
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Dobór zabezpieczenia ze względu na zapewnienie samoczynnego wyłączenia zasilania 

 
Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009, dla sieci TN-S 

400/230V, powinny spełniać warunek szybkiego wyłączenia w czasie mniejszym niż 5s dla 
urządzeń rozdzielczych i w czasie mniejszym niż 0,4s dla odbiorów końcowych, wg 
zależności: 

ZS x IA < U0  (dla sieci TN-S) 

 

gdzie: 
- ZS - impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło 
 zasilania, przewód skrajny do miejsca zwarcia  
 i przewód ochronny od miejsca zwarcia do 
 miejsca zasilania. 
 Przyjęto impedancję:    

ZS =1,25 x Zi,  
  gdzie: Zi=2 x L x r; 
- IA - wartość prądu zapewniającego samoczynne  
 wyłączenie zasilania w wymaganym czasie; IA = k x In; 
- U0 - napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią  U0= 230V. 

II.18. Instalacja wentylacji garażu 

Pomieszczenie garażowe wyposażone będzie w czujniki CO oraz LPG. W przypadku wykrycia 
przez system przekroczenia stężenia na określonym poziomie zostaną podjęte odpowiednie 
działania polegające na załączeniu wentylatorów przedmuchowych oraz wentylatora 
wywiewnego a także na podświetleniu tablic ostrzegawczych. Instalacja będzie zasilana i 
sterowana z dostarczanej przez producenta szafy zasilająco sterującej.  

II.19. System sygnalizacji pożaru i oddymianie klatek schodowych 

W garażu zabudowano system sygnalizacji pożaru oparty na centrali z pętlami 
adresowalnymi, czujkami, ROPami, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Centrala będzie 
współpracować z szafą zasilająco-sterującą wentylacji garażu oraz centralami podrzędnymi 
poszczególnych klatek A,B,C. Z centrali sterowane będą klapy oraz brama wjazdowa. W 
centrali zabudowane będą akumulatory pozwalające na pracę w trybie awaryjnym. 

W budynku została wydzielona pożarowo klatka schodowa, w której będzie wykonane 
oddymianie grawitacyjne. Proponowane rozwiązanie pozwala na automatyczne i ręczne 
uruchomienie systemu oddymiania za pomocą centrali sterującej. Otwarte zostaną klapy 
dymowe za pomocą siłownika elektrycznego montowanego na skrzydle oraz drzwi do klatki i 
przedsionka. 
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II.20. Uwagi końcowe 

Do wykonania robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania i posiadają odpowiednie certyfikaty. Sprawdzić 
dostarczone na budowę elementy pod kątem zgodności z projektem i ich dobry stan 
techniczny. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zapewnić wysoką jakość 
wykonania robót. 

 
Montaż 
Projekt dotyczy wykonania takich prac jak: 

• montaż zawiesi, linek stalowych, koryt kablowych, 
• układanie kabli, 
• montaż rozdzielnicy, 

podłączenie kabli. 
Pracownicy wykonujący czynności montażowe powinni posiadać odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje. Przed dopuszczeniem do pracy powinni przejść instruktaż i 
zostać poinformowani o występujących zagrożeniach i sposobie wykonania pracy.  

Przeprowadzenie szkolenia pracowników należy odnotować w odpowiednim 
dokumencie.  

Badania instalacji polegają na porównaniu wykonania robót z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami norm a zwłaszcza normy SEP - N SEP-E-004.  

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
• szczegółowymi oględzinami zamontowanych przewodów, sprawdzenia 

zgodności montaży, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i 
instrukcjami fabrycznymi, 

• zgodność z projektem i przepisami, 
• usunięciem zauważonych usterek i braków. 
 
Odbiory robót polega na sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji. Odbioru 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi przez Wykonawcę, w niej, zmianami 

i uzupełniana w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji oraz instrukcję obsługi, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły potwierdzające kompletność wykonania prac, 
• protokoły z przeprowadzonej badań pomiarów zgodności połączeń, rezystancji 

izolacji, impedancji pętli zwarcia, 
• protokoły z przeprowadzonych badań pomiarów natężenia oświetlenia 

podstawowego oraz awaryjnego, 
• protokoły z przeprowadzonych badań pomiarów pracy opraw awaryjnych,  
• protokoły z przeprowadzonej zabudowy, 
• metryki wszystkich urządzeń zastosowanych do wykonania instalacji. 

 
Część opisowa oraz zestawienie materiałów stanowi wzajemnie uzupełniającą się 

całość. Projekt jest podstawą do wykonania kompletnej instalacji w celu, któremu ma służyć i 
zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie w realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem. Wykonawca musi we 
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własnym zakresie ocenić/przyjąć wszelkie dodatkowe nakłady materiałowe oraz robociznę 
wynikające z projektu, obiektu i wymagań inwestora w celu zrealizowania inwestycji. 
Zestawienie materiałów zawiera tylko podstawowe pozycje, tak aby zobrazować wykonawcy 
skalę zadania.  

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 

II.21. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Nazwa j.m. ilość Oznaczenie/
uwagi 

Zasilanie 
1.  Rozdzielnia główna, IP43 kpl. 1 RG 
2.  Rozdzielnica administracyjna główna, IP43 kpl. 1 RAG 
3.  Rozdzielnica urządzeń przeciwpożarowych, IP43 kpl. 1 RPPOŻ 
4.  Rozdzielnica piętrowa (z tablicami licznikowymi) oraz 

tablica administracyjna  kpl. 3 TA-A, TA-B, 
TA-C 

5.  Rozdzielnica piętrowa kpl. 18 TP 
6.  Tablica mieszkaniowa + tablica teletechniczna kpl. 91 TM 
7.  Tablica wymiennikowni kpl. 1 TW 
8.  Szafa sterownicza wentylacji oddymiającej garażu 

(dostawa producenta systemu) kpl. 1 ACC.GPF 

9.  Tablica wyłącznika przeciwpożarowego prądu, IP43 kpl. 1 Wył. PPOŻ 
10.  Tablica licznikowa 3f szt. 6  
11.  Złącze kablowe zewnętrzne  szt. 1  

Oświetlenie 
12.  Oprawa oświetleniowa COSMO.LED 6700 lm 47W IP65 szt. 106 B1 
13.  Oprawa oświetleniowa COSMO.LED 6700 lm 47W 

IP65/OPRAWA Z FUNKCJĄ AWARYJNĄ 310 lm szt. 27 B1/AW 

14.  Oprawa oświetleniowa AMARO.LED 1600 lm 23 W/ 
(czujnik ruchu) szt. 19 A1 

15.  Oprawa oświetleniowa AMARO.LED 1600 lm 23 W/ 
OPRAWA Z FUNKCJĄ AWARYJNĄ 130 lm (czujnik 
ruchu) 

szt. 63 
A1/AW 

16.  Oprawa oświetleniowa AMARO.LED 3000 lm 42 W/ 
(czujnik ruchu) szt. 7 A2 

17.  Oprawa oświetleniowa AMARO.LED 3000 lm 42 W/ 
OPRAWA Z FUNKCJĄ AWARYJNĄ 130 lm (czujnik 
ruchu) 

szt. 88 
A2/AW 

18.  Oprawa oświetleniowa awaryjnego Monitor1 LED 1.2 TC1 szt. 39 EW1 
19.  Oprawa oświetleniowa awaryjnego Monitor2 LED 1.2 TC1 szt. 13 EW2 
20.  Oprawa oświetleniowa awaryjnego Monitor LED-HO N 4x1 

TA 1 WD IP65 nt. szt. 3 AWz 

21.  Oprawa oświetleniowa RINGON 8W 790lm 840 IP65 szt. 99 E1 
22.  Oprawa nr policyjny LED IP65 4W 300lm (czujnik 

zmierzchu) szt. 3  

23.  Maszt oświetlenia zewnętrznego SAL 6m, wysięgnik WR-
2, oprawa ISKRA LED 36W 3500K, materiały pomocnicze szt. 11 ROSA 

24.  Latarnia oświetlenia zewnętrznego 3,5m 2600lm LED 
rozsył dookólny, 3500K szt. 20  

25.  Płaskownik FeZn 25x4 (układany wzdłuż kabli zasilania 
oświetlenia zewnętrznego) m 460  

Osprzęt 
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26.  - łącznik 1-biegunowy p/t 250V, 10A IP20 szt. 143  
27.  - łącznik świecznikowy p/t 250V, 10A IP20 szt. 115  
28.  - łącznik schodowy p/t 250V, 10A IP20 szt. 378  
29.  - łącznik krzyżowy p/t 250V, 10A IP20 szt. 42  
30.  - przycisk dzwonka szt. 91  
31.  - Czujnik ruchu 360° o zasięgu 12m szt. 20  
32.  - dzwonek elektryczny szt. 91  
33.  - domofon (jednostka mieszkaniowa) szt. 91  
34.  - domofon (jednostka klatki schodowej) + zasilacz + 

elektrozamek 
szt. 3  

35.  - gniazdo wtyczkowe p/t L,N,PE  230V,16A, IP20 szt. 1684  
36.  - gniazdo wtyczkowe p/t L,N,PE  230V,16A, IP44 szt. 182  
37.  Przycisk wyłączenia ppoż szt. 3 PWP 

Kable 
38.  YKXS 1x185 m 300  
39.  YKXS 4x70 m 80  
40.  HDGS 2x1,5 m 210  
41.  LgY 1x70 m 45  
42.  N2XH-J 5x25 m 800  
43.  5xYKY 1x150 m 110  
44.  5xYKY 1x120 m 180  
45.  YDYżo 5x10 m 1880  
46.  YKYżo 3x6 m 200  
47.  N2XH-J 2x1,5 m 450  
48.  N2XH-J 3x1,5 m 1180  
49.  N2XH-J 3x2,5 m 2420  
50.  N2XH-J 3x6 m 50  
51.  N2XH-J 5x2,5 m 4440  
52.  N2XH-J 5x4 m 190  
53.  N2XH-J 5x10 m 260  
54.  YKYżo 5x6 m 360  
55.  YDYżo 3x2,5 m 13850  
56.  YDYżo 3x1,5 m 10600  
57.  N2YSLCY-J 5x4 m 90  
58.  NHXH-J 5x25 m 100  
59.  NHXH-J 5x16 m 80  
60.  NHXH-J 3x1,5 m 1170  
61.  NHXH-J 3x2,5 m 670  
62.  NHXH-J 7x2,5 m 420  
63.  LgY1x16 m 300  
64.  HDGs 3x1,5 m 1250  
65.  HDGs 3x2,5 m 400  
66.  HDGs 5x1,5 m 300  
67.  YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 szt. 1440  
68.  LgY1x70 m 200  
69.  Osłony kabli i przewodów wg. potrzeb kpl. 1  
70.  Oznaczniki kpl. 1  
71.  Paski kablowe kpl. 1  
72.  Akcesoria montażowe kpl. 1  
73.  System uszczelnienia przepustów przeciwpożarowych 

Promastop-E coating 
kpl. 1 Promat 

74.  Wełna mineralna 50mm m3 3 Roxtec 
Trasy kablowe 
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75.  Koryto metalowe 200H50 m 830  
76.  Koryto metalowe 100H50 m 180  
77.  Koryto metalowe 50H50 m 200  
78.  Rurki elektroinstalacyjne RL φ22mm + łącznik uchwyt m 45  
79.  Rura ochronna DVKφ110mm (ZK-RG) zasilanie główne m 70  
80.  Rura ochronna DVKφ110mm (ZK-RPPOŻ) zasilanie 

rezerwowe 
m 70  

81.  Rura ochronna DVKφ75mm (teletechnika) m 70  
82.  Rura ochronna DVKφ50mm (oświetlenie zewn.) m 385  
83.  Folia ostrzegawcza niebieska m 385  
84.  Piasek m3 26  

Instalacja odgromowa 
85.  Drut D/FeZn 8mm m 750  
86.  Iglica kominowa 1,5m szt. 17  
87.  Maszt odgromowy na pojedynczym obciążniku 2m szt. 8  
88.  Uziom fundamentowy wykonany bednarką FeZn 30x4 m 660  
89.  Złącze kontrolno-pomiarowe szt. 12  
90.  Złącze krzyżowe szt. 53  
91.  Puszka złącza kontrolnego podtynkowa szt. 12  
92.  Rurka grubościenna PVC (dla przewodów 

odprowadzających) 
m 360  

93.  Uchwyty dachowe uniwersalne szt. 440  
94.  Akcesoria montażowe kpl. 1  

Instalacja RTV SAT 
95.  Antena DVB-t do odbioru telewizji naziemnej szt. 3  
96.  Antena radiowa do odbioru radia naziemnego szt. 3  
97.  Antena satelitarna z 2 konwerterami szt. 3  
98.  Ochronnik przepięciowy liniowy szt. 9  
99.  Zwrotnica ZA-104Ms szt. 3  
100. Wzmacniacz AT440 szt. 3  
101. Wzmacniacz SA-901 szt. 3  
102. Odgałęźnik SS-920 szt. 9  
103. Multiswitch MV-924L szt. 6  
104. Multiswitch MV-932L szt. 1  
105. Przewód Triset 113 LSOH m 7200  

Instalacja okablowania strukturalnego 
106. Szafa rack 24U  1  
107. Patchpanel 48 porty kat.5e  3  
108. Przełącznica 2U 48   3  
109. Przelotka G-16 BNC  3  
110. Światłowód (1-modowy, 2-włóknowy typu CTC LSOH U-

DQ(ZN)BH) LSOH 
m 9600  

111. UTP kat.5e LSOH m 9600  
112. Przewód Triset 113 LSOH m 9600  

Instalacja domofonowa 
113. Przewód UTP kat.5 LSOH m 1500  

Instalacja SSP i oddymiania klatek 
114. Centrala systemu sygnalizacji pożaru w komplecie z 

akumulatorami i zasilaczem, modułem komunikacyjnym szt. 1  

115. Centrala oddymiająca w komplecie z akumulatorami i 
zasilaczem szt. 3  

116. Siłownik klapy wraz z puszką sterującą szt. 3  
117. Siłownik drzwi (drzwi zewnętrzne + drzwi przedsionka) szt. 6  
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118. Ręczny przycisk oddymiania szt. 12  
119. Ręczny ostrzegacz pożarowy szt. 8  
120. Czujka dymu szt. 116  
121. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 7  
122. Przycisk wentylacji  szt. 3  

Instalacja monitoringu 
123. Kamera kopułkowa: rozdzielczość 5 MPX, funkcja 

dzień/noc - filtr IR, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 
~ 12 mm/F1.4, czułość 0.04 lx (0 lx z włączonym IR), 
oświetlacz IR, zasięg do 15 m, PoE 

szt. 3  

124. Rejestrator: 8 x Ethernet PoE - złącze RJ-45, 10/100 
Mbit/s, kanały wideo i audio: 8, nagrywanie do 240 kl/s w 
rozdzielczości 3840 x 2160, wielkość nagrywanego 
strumienia: 128 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer, montaż 
dysków wewnątrz: 1, wyjścia monitorowe: 2 (HDMI (4K 
UltraHD), VGA), inteligentna analiza obrazu 

szt. 1  

125. Przewód UTP kat.5 LSOH m 300  
126. Dysk 4TB szt. 1  
127. Switch PoE szt. 1  
 

 


