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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych na inwestycji 

polegającej na przebudowie części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy 

ul. Piaskowej 9 na działce nr ewid. gr. 1172, obręb 0001-Łapy I. 

2. Zakres opracowania 

 Zasilanie obiektu; 

 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie; 

 Instalacja oświetlenia podstawowego; 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego; 

 Instalacja gniazd wtykowych; 

 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych; 

 Instalacja połączeń wyrównawczych; 

 Ochrona przeciwporażeniowa; 

 Prowadzenie okablowania; 

 Instalacja LAN; 

 Instalacja ochrony przeciwpożarowej; 

 System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN); 

 System przyzywowy; 

3. Zasilanie obiektu i rozdzielnica główna 

3.1. Zasilanie obiektu 

Budynek jest już zasilony. Zasilenie budynku doprowadzone jest do istniejącej rozdzielnicy głównej 

zlokalizowanej na parterze, jednakże istniejące zasilanie oraz istniejąca RG podlega modernizacji. Z rozdzielnicy 

głównej zostanie wyprowadzone zasilanie na parter gdzie będzie zlokalizowana rozdzielnica oddziałowa – TP.I 

oraz na I kondygnacje budynku gdzie będzie zlokalizowana rozdzielnica oddziałowa – TP.II. 

3.2. Tablice piętrowe –TP.I oraz TP.II 

Rozdział energii elektrycznej odbywać się będzie poprzez modernizowaną rozdzielnicę główną RG oraz 

modernizowane tablice piętrowe – TP.I oraz TP.II. Z rozdzielnic zostaną wyprowadzone zasilania do obwodów 

odbiorczych instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, urządzeń technologicznych. Z rozdzielnicy głównej 

przewiduje się odejścia na większe odbiory. Dodatkowo dla większych odbiorów przewiduje się oddzielne 

obwody. Projektowane obwody gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi B16, a obwody 

oświetlenia wyłącznikami C10. Wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe zapewnią odpowiednią ochronę 

przed dotykiem pośrednim poprzez samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-S.  

4. Instalacja oświetlenia podstawowego 

4.1. Informacje ogólne 

Pomieszczenia zostaną oświetlone oprawami LED o odpowiednim strumieniu świetlnym, temperaturze barwowej, 

stopniu ochrony oraz stopniu czystości odpowiednim do zastosowania oraz wymagań dla poszczególnych 

pomieszczeń. Do wyznaczenia odpowiedniej ilości opraw w poszczególnych pomieszczeniach skorzystano z 
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normy PN-EN12464-1 oraz zastosowano się do wytycznych inwestora. Przyjęte do obliczeń minimalne natężenie 

oświetlenia dla niektórych  typów pomieszczeń: 

Rodzaj pomieszczenia Minimalne średnie natężenie oświetlenia 

Ciągi komunikacyjne 100 lx 

Pomieszczenia socjalne i magazyny 200 lx 

Hole wejściowe 100 lx 

Łazienki 200 lx 

4.2. Sterowanie oświetleniem podstawowym 

Sterowanie oświetleniem podstawowym będzie odbywało się poprzez łącznik oświetleniowe 

jedno/dwubiegunowe oraz schodowe. Stopień IP osprzętu będzie dostosowany do warunków w pomieszczeniu. 

Łączniki instalować na wysokości 1,2 m do spodu ramki – chyba, że na planach instalacji podano inaczej. 

 

5. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Przewiduje się oświetlenie awaryjne, które uruchomi się w przypadku utraty napięcia zasilającego. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego zapewnią co najmniej minimalne wymagane wartości natężenia:  

 dla dróg ewakuacyjnych – 1 lx w osi drogi; 

 dla przestrzeni otwartych – 0,5 lx; 

 w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych – 5 lx. 

W obiekcie zostaną zainstalowane także oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z odpowiednimi piktogramami. Mają 

one za zadanie wskazać kierunek ewakuacji dla ludzi znajdujących się w budynku. Każda z opraw będzie posiadała 

własny akumulator, który ładowany będzie podczas normalnej pracy instalacji w obiekcie. Opraw z testem 

automatycznym. Czas pracy – 1h. 

Oprawy awaryjne zostały objęte monitoringiem opraw awaryjnych z istniejącej centrali monitoringu opraw 

awaryjnych. Każda oprawa musi posiadać złącze komunikacyjne umożliwiające komunikację z centralą. Centralę 

systemu zlokalizowano w projektowanej tablicy RG. Magistralę RS485 prowadzić przewodem YTKSYekw 

1x2x0,8 mm2. Adresacja opraw i zaprogramowanie systemu zgodnie z DTR producenta.  

6. Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych 

W budynku zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne oraz do urządzeń specjalnych np. lodówka, analizator 

wolnostojący. Przewidziano również gniazda 3-fazowe. Wszystkie gniazda będą posiadały styk ochronny 

zabezpieczający przed dotykiem pośrednim, np. w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na 

metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostaną zasilone przy użyciu przewodów miedzianych YDY 

3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych należy montować gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w 

pomieszczeniach wilgotnych należy montować osprzęt w wykonaniu IP44. Zamontowane zostaną także gniazda 

DATA z odpowiednim kluczem uprawniającym podłączenie odbiornika. 

6.1. Wysokość montażu 

Rodzaj Wysokość montażu 

Gniazda na powierzchniach ogólnodostępnych 0,3 m 

Gniazda w łazienkach przy umywalkach 1,2 m 
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Gniazda do suszarek elektrycznych 1,4 m 

Gniazda nad blatami 1,2 m 

Gniazdo do lodówki 0,5 m 

 

 

 

 

 

7. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych 

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń branży sanitarnej, 

wentylacyjnej, budowlanej wymagających zasilenia w energię elektryczną, np. kompaktowe centrale wentylacyjne 

itp. 

8. Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie 

ogranicznika przepięć typu 1+2 kombinowanego w rozdzielnicy. 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, kabli, urządzeń oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (w przypadku 

pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem: 

 wyłączników różnicowoprądowych, 

 wyłączników nadprądowych. 

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe na prąd do 30mA 

spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

10. Prowadzenie okablowania 

Pionowe trasy dla głównych kabli i przewodów zasilających wykonać na drabinkach i korytkach kablowych 

według planów instalacji. Obwody odbiorcze prowadzone będą w  korytkach kablowych wspólnych z instalacją 

siły i oświetlenia. Trasy koryt według planów instalacji elektrycznych. 

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi, instalację wykonać natynkowo, przewody mocować na 

uchwytach.  

W pomieszczeniach tynkowanych, instalację wykonać wtynkowo, przewody mocować na uchwytach. Wszystkie 

puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki 

połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, w przestrzeni nad rozbieralnym sufitem podwieszonym. 

Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizować puszek 

połączeniowych w łazienkach.  

Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadały oznakowanie fabryczne izolacji żył zgodnie z PN. 

Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V. Zasilanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej 

projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone będzie osobnymi trasami wzdłuż głównych tras 

elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocą uchwytów o odporności ogniowej wymaganej dla kabla, 
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wiązki okablowania za pomocą obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocą uchwytów np. UDF, 

UDFE. 

11. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie będące pod napięciem, jak metalowe rury ciepłej 

i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanałów wentylacyjnych itp. będą podłączone do systemu połączeń 

wyrównawczych bezpośrednio lub kablem/przewodem Lg/DYżo zgodnie z przepisami normatywnymi. 

12. Instalacja LAN 

W budynku projektuje się gniazda RJ45 umożliwiające dostęp do sieci internetowej (po podłączeniu sygnału ISP). 

Sygnały zostaną rozprowadzone po budynku przy wykorzystaniu projektowanych switch’y. Urządzenie to 

zostanie zamontowanie w istniejącej  szafce Rack, która znajduje się na parterze. Projektuje się również panele 

krosowe. 

Sposób ułożenia przewodów związanych z instalacją okablowania strukturalnego: 

 korytka kablowe; 

 rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitów podwieszanych, pod podłogą podniesioną – odcinki od koryt 

kablowych do zejścia do miejsca montażu gniazd wtykowych; 

 podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową – w przypadku gniazd wtykowych umieszczanych w 

ścianach betonowych; 

 rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach ścian działowych w zabudowie suchej kartonowo gipsowej, 

wykorzystując technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej ścianek działowych. 

13. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 

W budynku zaimplementowany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu mający na celu ochronę mienia. 

Zgodnie z wymaganiami użytkownika system alarmowy obejmie wybrane pomieszczenia przedmiotowego 

obiektu. Każda strefa alarmowa może być oddzielnie załączana i wyłączana w zależności od potrzeb korzystania 

z wydzielonych pomieszczeń. Załączanie i wyłączanie wszystkich stref alarmowych odbywać się będzie z 

poziomu klawiatur LCD. Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczno-optyczny 

dzięki sygnalizatorom wewnętrznym i zewnętrznym Projektowany system alarmowy będzie się składał z:  

 Centrala alarmowa; 

 Ekspandery; 

 Kontrolery; 

 Manipulatory; 

 Czujki ruchu PIR; 

 Sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnętrzne; 

Jako podstawowe elementy zabezpieczające w budynku przewiduje się czujki PIR. Dodatkowo system SSWiN 

będzie się składać z czujek dymu oraz niezbędnego okablowania. 
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14. System przyzywowy 

W toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych projektuje się system przyzywowy umożliwiający 

osobie niepełnosprawnej wezwanie pomocy. System ten będzie składał się z przycisku pociągowego, kasownika, 

sygnalizatora nad drzwiami oraz transformatora obniżającego napięcie. Nad drzwiami toalety należy zamontować 

sygnalizator; przycisk pociągowy oraz kasownik wewnątrz. Przewiduje się również sygnalizator wraz z buczkiem 

wewnątrz budynku. Połączenia poszczególnych elementów wykonać przewodem YTKSY 4x1x0,8. 

 

15. Uwagi końcowe 

 
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic i okablowania należy potwierdzić typy zabezpieczeń oraz przekroje, 

ilości żył przewodów i kabli z zainstalowanymi urządzeniami.  

Na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynować z pozostałymi branżami.  

Projekt IE należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną 

częścią.  

Wszystkie prace należy wykonywać, a wyspecyfikowane materiały stosować, zgodnie z właściwymi regulacjami 

prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do 

właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.  

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, 

związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i 

metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone 

zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.  

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu nie gorszych wszystkich parametrów 

technicznych - akceptacja zmian materiałowych na podstawie przedstawienia kart materiałowych do zatwierdzenia 

przez inwestora., atesty, świadectwa homologacji itp. Na wszystkie projektowane materiały zostaną przedstawione 

do zatwierdzenia karty materiałowe.  

15.1. Zastosowane materiały 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą w określonym standardzie, będą posiadały aktualne 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, atesty, świadectwa homologacji itp. Na wszystkie projektowane materiały 

zostaną przedstawione do zatwierdzenia karty materiałowe.  

15.2. Wykonawstwo instalacji 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto: 

 uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru 

technicznego, 

 uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 

 być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
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 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

15.3. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą z pokazaniem rzeczywistych tras 

kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich ustawień parametrów technicznych. 

Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika.  

15.4. Sprawdzanie odbiorcze - próby i badania pomontażowe 

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonać pomiary pomontażowe oraz testy działania 

systemu i zestawić je w protokołach. 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

Stosowne protokoły powinny być dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

15.5. Demontaż istniejących instalacji 

Istniejące instalacje elektryczne oraz teletechniczne uniemożliwiające przebudowę i modernizację należy 

zdemontować. Osprzęt demontować w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie – osprzęt zagospodarować 

zgodnie z wytycznymi Inwestora. Wszelkie prace demontażowe prowadzić za zgodą i w porozumieniu z 

Inwestorem. 

16. Spis rysunków 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku 

1 IE.00 Legenda – instalacje elektryczne  

2 IE.PL.01 Plan instalacji elektrycznych - parter 

3 IE.PL.02 Plan instalacji elektrycznych - piętro 

4 IE.S.01 Układ pomiaru półpośredniego 

5 IE.S.02 Widok tablicy licznikowej 

6 IE.S.03 Schemat RG 

7 IE.S.04 Schemat TP.I 

8 IE.S.05 Schemat TP.II 

9 IE.S.06 Schemat LAN 

10 IE.S.07 Schemat SSWIN 

11 IE.S.08 Schemat Systemu przyzywowego 
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