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Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej
Dane ogólne:
a. Podstawa opracowania – Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie obowiązujących
norm, katalogów i przepisów.
b. Przedmiot opracowania – Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnętrznych lokalu usługowego placówki Poczty Polskiej w Sulejowie przy ul. Koneckiej 14.
c. Przepisy i normy związane
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80
poz.717)
• Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)
• USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568)
• PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogólnych charakterystyk, definicje.
• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
• PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.
• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne.
• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony
przed przejściowymi przepięciami
• PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenia
• PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
• PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
• PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
• PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich
• PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania
szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych
• PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
• PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
• PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

Opis stanu projektowanego:
1.
Zasilanie lokalu
Istniejący lokal posiada zasilanie w energię elektryczną. Istniejący WLZ YDY 5x10mm2 projektuje się
przedłużyć przewodem YDY 5x10mm2 do miejsca zainstalowania nowej tablicy zasilającej. Połączenie
przewodów wykonać w puszcze łączeniowej IP44 stosując skręcane złączki lub listwy zaciskowe.
2.

Tablica główna
Zaprojektowano nową tablicę główną zlokalizowaną na zapleczu. Tablica w wykonaniu n/t, montaż tak,
aby górna krawędź była max na h=180cm od wykończonej posadzki.
Obok tablicy głównej zainstalować tablicę komputerową dla zasilania komputerów oraz innych urządzeń
IT.
Obie rozdzielnice prefabrykowane na aparaturze modułowej. Szczegóły wg schematów ideowych
rozdzielnic. Zapewnić min 20% rezerwy miejsca na dodatkową aparaturę.
3.

Obwody instalacji odbiorczej
Rozprowadzenie tych obwodów pokazano na planie instalacji elektrycznej na rzucie lokalu. W obwodzie
gniazd wtyczkowych nie należy instalować więcej niż 10 gniazd w 1 obwodzie, natomiast w obwodzie oświetlenia
nie powinno być więcej niż 20 wypustów oświetleniowych. Wykonanie obwodów projektuje się przewodem YDY.
Zaprojektowano przewody o przekroju1,5mm2 dla obwodów oświetleniowych i 2,5mm2 dla obwodów gniazd
wtykowych.
Przewody prowadzić w korytach kablowych zainstalowanych nad stropem podwieszanym, listach PCV
oraz w bruzdach w tynku, zejścia do gniazd, łączników i urządzeń wykonać w rurkach karbowanych pod tynkiem
lub płytą g-k.
Natężenie oświetlenia spełnia wymagania normatywne:
- 500lx na stanowiskach pracy przy komputerze,
- 300lx pomieszczeniu socjalnym
- 200lx w pomieszczeniu toalet i komunikacji.
4.

Osprzęt instalacyjny
Zaprojektowano osprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym (IP20) oraz hermetycznym IP44.
Proponowane rozmieszczenie łączników i gniazd wtyczkowych pokazano na planach instalacji. Łączniki
instalować na wysokości 1,10m. od podłogi. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach instalować zgodnie z
wysokościami podanymi na rysunki E-2.
W wskazanych miejscach zainstalować zestawy gniazda dedykowanych 230V oraz gniazd sieci
logicznej LAN. Całość stanowi punkt PEL, gniazda instalowane we wspólnej ramce wielokrotnej. Wykaz gniazd w
poszczególnych punktach PEL zgodnie z legendą na rysunku E-2.

5.

Oprawy oświetleniowe
Projektowane oprawy zainstalować na wysokości 2,8m. Zasilanie do opraw wykonać przewodem
YDY3x1,5mm2 750V. Sterowanie oświetleniem lokalu za pomocą typowych łączników umieszczonych przy
wejściu na zaplecze. Łączniki instalować na wysokości h=100cm.
Oświetlenie podstawowe realizowane oprawami LED montowanymi w suficie rastrowym lub
bezpośrednio na stropie właściwym. Zaprojektowane oprawy zapewniają wymagane poziomy natężenia
oświetlenia (zgodnie z normą PN EN 12464-1:2012 oraz PN EN 12464-2).
Oświetleni awaryjne realizowane oprawami z modułami awaryjnymi o autonomii 1h. Nad wyjściem z
lokalu zaprojektowano oprawę kierunkową sygnalizujące kierunek ewakuacji, czas pracy min 1h.. Wszystkie
oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oprawy instalowane na
h=280cm. Oprawy oświetlenia awaryjnego instalowane „na ciemno”, zadziałanie następuje po zaniku napięcia
zasilającego, podświetlane znaki ewakuacyjne instalowane „na jasno”, praca ciągła.
Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, natężenie
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx, a na
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno
stanowić co najmniej 50% podanej wartości. W miejscach ochrony przeciwpożarowej natężenie oświetlenia nie
może być mniejsze niż 5lx.

6.

Zasilanie urządzeń
Na zewnątrz budynku zainstalować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora (2kW/230V). Zasilanie
jednostek wewnętrznych z jednostki zewnętrznej, przewody układać wraz z instalacjami sanitarnymi.
Przy zlewach i umywalkach zainstalować podgrzewacze wody o mocy 2kW.
7.

Ochrona przeciwporażeniowa
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 ochronę przeciwporażeniową podzielono na:
- ochronę podstawową (izolowanie podstawowych części czynnych, zastosowanie przegród lub obudów),
- ochronę przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie izolacji podwójnej).
Uzupełnieniem ochrony jest zastosowanie wyłączników RCD o prądzie różnicowym <30mA.
8.

Ochrona przeciwpożarowa
W lokalu zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne o czasie działania min. 1h. Lokal nie
wymaga przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
9.

Ochrona odgromowa
Brak urządzeń wymagających ochrony odgromowej.

10.

Instalacje teletechniczne
Do lokalu zostanie doprowadzone przyłącze teletechniczne. We wskazanym przez Inwestora miejscu
zainstalować urządzenia do rozprowadzenia sygnału, urządzenia zainstalować w szafce RACK np. 12U. Do
wskazanych stanowisk doprowadzić przewody UTP 4x2x0,5kat. 6,zakończyć gniazdami RJ45 kat. 6. Ilość gniazd
podana na rzucie.
11.

Uwagi
• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP
oraz wytycznymi branżowymi. Przed obiorem budynku należy wykonać pomiary odbiorcze.
• Prace koordynować z innymi brygadami pracującymi na obiekcie.
• Zasilania wykonywać przewodami typu YDY 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 -750V
• Stosować tylko materiały posiadające certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie
Polski.
• Po zakończeniu prac przedstawić Inwestorowi protokoły z pomiarów oraz przekazać
dokumentację powykonawczą.
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