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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej „Zespół

kamienic mieszkalno usługowych”. Obiekt zlokalizowany będzie w Kwidzynie przy ul. 
Błogosławionej Doroty, dz. nr 23/1, 21/3, 22/3. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w oparciu o: 
 

o Opracowania architektoniczne; 
o Wytyczne i uzgodnienia branżowe; 
o Projekt budowlany; 
o Warunki przyłączenia; 
o Obowiązujące normy i przepisy; 
o Prawo Budowlane. 

3. ZAKRES PROJEKTU 
Projekt wykonawczy branży elektrycznej:  

„Zespół kamienic mieszkalno usługowych” - obejmuje: 
� instalacje elektryczne a w tym: 

- rozdzielnice główną;
- wlz; 
- tablicę administracyjną TA; 
- tablicę mieszkaniową TM; 
- tablicę lokalu usługowego TLU; 
- instalację oświetleniową i gniazd wtykowych; 

� ochronę przed przepięciami;  
� ochronę przeciwporażeniową;
� ochronę przeciwpożarową;
� instalację odgromową i uziemiającą;
� połączeń wyrównawczych; 
� instalacje teletechniczne: 

– instalację domofonową
– instalację internetową
– instalację telefoniczną
– instalację RTV 

4. UZBROJENIE TERENU 
Roboty prowadzone będą w Kwidzynie przy ul. Błogosławionej Doroty, dz. nr 23/1, 

21/3, 22/3  gdzie występuje, lub może występować następująca infrastruktura miejska: 
• wodociągowa, 
• kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• energetyczna SN-15 kV i nn-0,4 kV, 
• telekomunikacyjna. 
 

5.  ZASILANIE nN-0,4 kV  
 



Budynek posiada jedną klatkę schodową. Zasilanie rozdzielnicy budynku RG 
poprowadzone zostanie ze złącza kablowego na budynku.  

W rozdzielnicy głównej RG znajdować się będzie: główny wyłącznik prądu, 
wskaźnik zasilania, ochronnik przepięciowy typu SP-B+C wraz z „dobezpieczeniem” oraz 
część wydzielona jako sekcja administracyjna stanowiąca tablicę administracyjną TA 
budynku. W rozdzielnicy zlokalizowane będą liczniki energii elektrycznej: dla każdego  
z mieszkań budynku, dla każdego z lokali usługowych oraz dla potrzeb 
administracyjnych.  

 
6. WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE  
 

Zapotrzebowanie mocy w budynku obliczono na 106,5kW (9 mieszkań, 2 lokale 
usługowe, potrzeby administracyjne). 

Szczegółowe obliczenia zapotrzebowania mocy elektrycznej przedstawione są
w bilansie mocy. 

 Wlz zasilające tablice mieszkaniowe oraz tablice lokali usługowych należy prowadzić
z RG w korytku kablowym podwieszonym do stropu na poziomie piwnicy. 

 Przyjęto zapotrzebowanie mocy: na mieszkanie 12,5kW. Wewnętrzne linie zasilające 
do poszczególnych tablic mieszkaniowych TM poprowadzono przewodami YDY(żo) 5x10 
mm2. Wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych tablic lokali usługowych TLU 
poprowadzono przewodami: 

TLU-1 - YDY(żo) 5x16 mm2

TLU-2 - YDY(żo) 5x25 mm2

Wlz prowadzone będą w pionie klatki schodowej w szachcie elektrycznym. Zabezpieczenia 
przelicznikowe znajdować się będą w tablicach, w których znajdują się liczniki. 
Uwaga: Ze względu na wyposażenie lokali usługowych w urządzenia elektryczne 
dużej mocy  – kurtyny powietrznej (18kW Lokal nr 1 i 2x18kW Lokal nr 2) należy
wystąpić o aktualizację warunków przyłączeniowych dla lokali odpowiednio 
Lokal nr 1 Pp=21kW i Lokal nr 2 Pp=39kW (zwiększenie mocy przyłączeniowej 
budynku o 35kW w stosunku do istniejącej z warunków WP-ZE/238/08 z dnia  
10-08-2008).  

 
7. POMIAR ENERGI ELEKTRYCZNEJ 
 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej każdego z mieszkań przewidziany jest  
w układzie bezpośrednim przy pomocy liczników energii czynnej 3faz. 400/230V, typu 
6C8cd 10(40)A, zlokalizowanych w rozdzielni głównej RG.  

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na potrzeby lokali usługowych 
przewidziany jest w układzie bezpośrednim przy pomocy licznika energii czynnej 3faz. 
400/230V, typu 6C8cd 10(60)A, zlokalizowanego w rozdzielni głównej RG.  

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na potrzeby administracyjne 
przewidziany jest w układzie bezpośrednim przy pomocy licznika energii czynnej 3faz. 
400/230V, typu 6C8cd 10(40)A, zlokalizowanego w rozdzielni głównej RG.  
 
8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU 

 
8.1. Instalacje elektryczne administracyjne 

Rozdzielnicę główną i tablicę administracyjną zlokalizowano na poziomie garażu.  
Z tablicy RG wyprowadzono przewody wlz do zasilania poszczególnych tablic 
mieszkaniowych TM oraz tablic lokali usługowych TLU. 

Dla klatki oraz pozostałych pomieszczeń gospodarczych i technicznych należy
wykonać instalację oświetleniową. Sterowanie oświetleniem klatek schodowych odbywać



się będzie za pomocą przycisków bistabilnych lub czujek ruchu. Zwłokę czasową na 
wyłączenie oświetlenia należy nastawić na aparatach schodowych. Łączniki bistabilne i 
czujki ruchu rozmieszczono, w sposób możliwie równomierny, w miejscach spodziewanej 
komunikacji ludzi oraz w miejscach przejść i wyjścia.  

Przy wejściu do klatki należy wyprowadzić wypust oświetleniowy do podświetlenia 
numeru klatki. W tablicy administracyjnej należy zainstalować zegar sterujący 
załączeniem i wyłączaniem podświetlenia. Ponadto nad wejściem do budynku należy
zainstalować oprawę oświetleniową wyposażoną w moduł awaryjny z czasem 
podtrzymania 2h. 

 W instalacji oświetleniowej klatki schodowej, korytarzy oraz garażu przewidziano 
rozmieszczenie opraw wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego z czasem 
podtrzymania 2h i zapewniające doświetlenie niezbędne do opuszczenia pomieszczeń.
Wszystkie oprawy wyposażone w inwerter zaprojektowano jako pracujące „na jasno” czyli 
będące normalnymi źródłami światła w trybie pracy normalnej, a przechodzącymi w tryb 
awaryjny w momencie zaniku zasilania. 

Na drogach ewakuacyjnych przy wyjściach i zmianach kierunku ewakuacji należy
rozmieścić podświetlone piktogramy oznaczające drogę ucieczki. Oprawy ewakuacyjne 
wyposażone są w moduły zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 2h. 

Zaprojektowana instalacja oświetleniowa awaryjnego spełnia wymagania normy  
PN-EN 1838:2005 

„Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” 
PN-EN 50172:2005 

„Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.” 
Rodzaj osprzętu oświetleniowego podano w legendzie na rysunkach. Dozwolone jest 

zastosowanie opraw innych niż wymienione, które są technicznie równoważne i spełniają
obowiązujące normy z zastrzeżeniem jednak, uzgodnienia tego z inwestorem.  

Zasilanie instalacji oświetleniowej klatki schodowej i korytarzy należy poprowadzić
z tablicy administracyjnej  znajdującej się w piwnicy. 

 Na rysunkach E-1.1 - E-1.6, przedstawiono rozmieszczenie opraw oświetleniowych 
oraz łączników oświetleniowych. Na schemacie tablicy administracyjnej TA przedstawiono 
podział na obwody zasilające i sterujące. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5(2,5)mm2, 750V. 
Jako osprzęt łączeniowy przyjęto stosować osprzęt firmy POLO lub równoważny.  
Osprzęt oświetleniowy łączeniowy instalowany korytarzach i klatce schodowej 

powinien posiadać podświetlenie i należy go montować podtynkowo. 
Osprzęt oświetleniowy łączeniowy instalowany w piwnicy, w stopniu ochrony nie 

mniejszym niż IP 44, należy montować natynkowo a przewody prowadzić w rurkach 
instalacyjnych pod sufitem i na ścianie.  

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunkach E-1.0 - E-1.6. 
Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodami 

YDYżo 3x2,5mm2, 750V. 
 

Jako standard osprzętu modułowego zabudowanego w rozdzielnicach, którego 
zadaniem jest zabezpieczenie obwodów odbiorczych przyjęto osprzęt firmy Moeller Electric 
lub technicznie równoważny. 

Instalację przewodową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  
w oparciu o przepisy dla instalacji elektrycznych. Przewody prowadzić w korytkach 
kablowych oraz rurkach osłonowych prowadzonych pod sufitem i na ścianie. Metalowe 
części korytek kablowych należy uziemić.

Należy zachować odpowiedni promień gięcia przewodów oraz, odpowiedni sposób 
i siłę mocowania przewodów. 

Przewody prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i skrzyżowań
z innymi instalacjami.  



Przejścia przez ściany będące przegrodami pożarowymi wykonać zgodnie z Polskimi 
Normami. Przejścia te należy uszczelnić zaprawą ognioodporną PROMAFOAM C i PROMA 
STOP firmy PROMAT zgodnie z Aprobatą Techniczną.

8.2. Instalacje elektryczne mieszkań

Każde z mieszkań należy wyposażyć w tablicę mieszkaniową TM, zasilającą
obwody odbiorcze danego mieszkania, w której zlokalizowane zostaną zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów mieszkania. Zasilanie tablic mieszkaniowych należy wykonać
przewodem YDYżo 5x10. Każda tablica mieszkaniowa będzie wyposażona w: 

- rozłącznik izolacyjny 
- wyłączniki różnicowoprądowe 
- wyłączniki nadprądowe 
 
Jako standard osprzętu modułowego zabudowanego w tablicach, którego zadaniem 

jest zabezpieczenie obwodów odbiorczych przyjęto osprzęt firmy Moeller Electric lub 
technicznie równoważny. 

Z tablic mieszkaniowych należy wyprowadzić następujące obwody: 
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 
- gniazda do zasilania pralki;  
- gniazda do zasilania zmywarki 
- gniazda do zasilania lodówki; 
- obwody oświetleniowe; 
- obwody zasilające wentylatory; 
- wypust 3~ do zasilani kuchenki elektrycznej, 

 
Rozmieszczenie punktów oświetleniowych oraz gniazd wtykowych pokazane 

zostało na planach (rys. E-1.1 - E-1.6). 
Gniazda w łazienkach należy wykonać w stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44. 

Obwody gniazd w łazienkach oraz kuchni należy zabezpieczyć zabezpieczeniem 
różnicowo-prądowym 30 mA, oraz nadprądowym B16A. Należy pamiętać, aby  
w łazienkach nie umieszczać gniazd wtykowych, puszek rozgałęźnych, urządzeń
rozdzielczych oraz sprzętu łączeniowego w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi 
wanny lub niecki basenu natryskowego. 

Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i kuchennych należy łączyć
przelotowo bez używania dodatkowych puszek rozgałęźnych. Należy pamiętać, aby  do 
jednego obwodu przyłączyć nie więcej niż 8 gniazd wtykowych. Obwód zasilania kuchenki 
elektrycznej należy wykonać jako pięciożyłowy, przewodem YDYp(żo) 5x4. Obwód należy
zakończyć puszką podtynkową z deklem.  

Instalację elektryczną w mieszkaniach układać w rurkach osłonowych na podłodze. 
Podejścia do gniazd wtykowych oraz łączników oświetlenia i opraw oświetleniowych 
należy wykonać jako podtynkowe. W przypadku występowania ścianek z płyt gipsowych 
przewody należy prowadzić w pustce tych ścian w rurkach osłonowych. 

Mieszkania posiadać będą instalację dzwonkową zasilaną z obwodu 
oświetleniowego. Dzwonek modułowy będzie umieszczony w tablicy TM lub nad wejściem 
do lokalu. 

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp(żo) 3x1,5 750V. 
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp(żo) 3x2,5 750V. 
W łazienkach należy wykonać instalację nie uziemionych połączeń wyrównawczych 

miejscowych. Połączenia instalacji należy wykonać przewodem LY(żo)1x4/750V. Do nie 
uziemionej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie jednocześnie dostępne części 
przewodzące obce i części przewodzące zainstalowane na stale, takie jak: metalowe 
wanny, brodziki, zbiorniki, krany, itp. 



Tablice mieszkaniowe należy umieścić na ścianach tak aby środek tablicy był na 
wysokości 1,1m – 1,85m od podłogi w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp w razie 
nagłego wyłączenia całej instalacji. 

Osprzęt elektryczny należy instalować na następującej wysokości: 
- łączniki oświetlenia, unifon  - 1,2m 
- gniazda ogólnego przeznaczenia - 0,3m 
- gniazda w łazience             - 1,4m 
- gniazdo do pralki elektrycznej            - 1,0m 
- gniazda kuchenne              - 1,2m 
- gniazdo do zmywarki             - 0,6m 
- wypust do lodówki                       - 0,3m 
- wypust do kuchenki elektrycznej - 0,3m 
- wypust do wentylatora                - 1,8m 
- wypust do kinkietu   - 2,0m 
 

8.3. Instalacje elektryczne lokali usługowych 
 

Każdy z lokali usługowych należy wyposażyć w tablicę TLU, zasilającą obwody 
odbiorcze danego lokalu, w której zlokalizowane zostaną zabezpieczenia poszczególnych 
obwodów. Zasilanie tablic lokali usługowych należy wykonać przewodem:  

TLU-1 - YDY(żo) 5x16 mm2

TLU-2 - YDY(żo) 5x25 mm2

Każda tablica TLU będzie wyposażona w: 
- rozłącznik izolacyjny 
- wyłączniki różnicowoprądowe 
- wyłączniki nadprądowe 
Jako standard osprzętu modułowego zabudowanego w tablicach, którego zadaniem 

jest zabezpieczenie obwodów odbiorczych przyjęto osprzęt firmy Moeller Electric lub 
technicznie równoważny. 

Z tablic lokali usługowych należy wyprowadzić następujące obwody: 
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 
- obwody oświetleniowe; 
- obwody zasilające wentylatory; 
- obwody zasilające centrale wentylacyjne; 
- wypusty 3~fazowe do zasilania kurtyn powietrznych; 

 
Rozmieszczenie punktów oświetleniowych oraz gniazd wtykowych pokazane 

zostało na planach (rys. E-1.2). 
Gniazda w łazienkach należy wykonać w stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44. 

Obwody gniazd w łazienkach należy zabezpieczyć zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 
30 mA, oraz nadprądowym B16A. Należy pamiętać, aby w łazienkach nie umieszczać
gniazd wtykowych, puszek rozgałęźnych, urządzeń rozdzielczych oraz sprzętu 
łączeniowego w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wanny lub niecki basenu 
natryskowego. 

Obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy łączyć przelotowo bez 
używania dodatkowych puszek rozgałęźnych. Należy pamiętać, aby  do jednego obwodu 
przyłączyć nie więcej niż 8 gniazd wtykowych. Obwody zasilania kurtyn powietrznych 
należy wykonać jako pięciożyłowe, przewodem YDYp(żo) 5x6. Obwody należy zakończyć
puszką podtynkową z deklem.  

Instalację elektryczną w mieszkaniach układać w rurkach osłonowych na podłodze. 
Podejścia do gniazd wtykowych oraz łączników oświetlenia i opraw oświetleniowych 
należy wykonać jako podtynkowe. W przypadku występowania ścianek z płyt gipsowych 
przewody należy prowadzić w pustce tych ścian w rurkach osłonowych. 

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp(żo) 3x1,5 750V. 



Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp(żo) 3x2,5 750V. 
W łazienkach należy wykonać instalację nie uziemionych połączeń wyrównawczych 

miejscowych. Połączenia instalacji należy wykonać przewodem LY(żo)1x4/750V. Do nie 
uziemionej szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie jednocześnie dostępne części 
przewodzące obce i części przewodzące zainstalowane na stale, takie jak: metalowe 
wanny, brodziki, zbiorniki, krany, itp. 

Tablice lokali usługowych należy umieścić na ścianach tak aby środek tablicy był
na wysokości 1,1m – 1,85m od podłogi w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp w razie 
nagłego wyłączenia całej instalacji. 

Osprzęt elektryczny należy instalować na następującej wysokości: 
- łączniki oświetlenia   - 1,2m 
- gniazda ogólnego przeznaczenia - 0,3m 
- gniazda w łazience             - 1,4m 
- wypust do wentylatora                - 1,8m 
 
9. INSTALACJE TELETECHNICZNE BUDYNKU 

 
W tablicy administracyjnej przewidziano miejsce dla instalacji teletechnicznych. 

Tablica ta podzielona została na mniejsze przestrzenie (rys E-3.0) w których wybrani 
operatorzy zabudują odpowiednie urządzenia, rozgałęźno – wzmacniające i transmisji 
danych. 

W pionach instalacyjnych przewody należy układać na drabinkach teletechnicznych 
umieszczonych po przeciwnej stronie szachtu w stosunku do drabinek przeznaczonych dla 
instalacji silnoprądowych. 

Do mieszkań oraz lokali usługowych przewody instalacji teletechnicznych 
doprowadzić w rurkach osłonowych pod tynkiem. W mieszkaniach przewody układać w
rurkach osłonowych na podłodze. Podejścia do gniazd teletechnicznych należy wykonać
jako podtynkowe. W przypadku występowania ścianek z płyt gipsowych przewody należy
prowadzić w pustce tych ścian w rurkach osłonowych. 

W każdym mieszkaniu przewidziano gniazda instalacji RTV, telefonicznej (RJ12) oraz 
komputerowej (RJ45). 

Przewody do instalacji komputerowej - typ UTP 4x2x0,5 kat.6e – w mieszkaniu 
układać w rurkach LDPE25. Obwody zakończyć gniazdkiem RJ45 w przedpokoju. 

Przewody do instalacji telefonicznej- typ UTP 4x2x0,5 kat.6e – w mieszkaniu układać
w rurkach LDPE25. Obwody zakończyć gniazdkiem RJ12 w przedpokoju. 

Instalacje RTV wykonać przewodem koncentrycznym RG-6. Obwody zakończyć
gniazdkiem RTV w salonie i sypialniach.  

W budynku projektuje się instalację domofonową do każdego z mieszkań. W każdym 
mieszkaniu przy drzwiach wejściowych należy zainstalować panel odbiorczy (unifon) 
instalacji domofonowej. 

Instalację domofonu należy wykonać w oparciu o system cyfrowy firmy BPT. 
Przewody do instalacji domofonowej typ UTP 4x2x0,5 kat.6e układać w rurkach 
identycznie jak instalację komputerową.

10. OCHRONA  PRZED PRZEPIĘCIAMI 
 Do ochrony przed przepięciami w budynku, w rozdzielnicy głównej RG-D, 
zastosowano zespolony ochronnik klasy B+C typ SP-B+C 3+1 zapewniający ochronę
poniżej 1500 V.  

 

11. OCHRONA OD PORAŻEŃ PO STRONIE nn - 0,4 kV. 

 



Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji  
podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP 2X.  
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano: „samoczynne wyłączenie napięcia”  
w układzie TN-S wg PN - IEC 60364.  

W złączu następuje rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewód 
neutralny N oraz ochronny PE. 

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy
połączyć z przewodami ochronnymi „PE” instalacji. 
W mieszkaniach „samoczynne wyłączenie napięcia” realizowane jest przez zastosowanie 
wyłączników nadprądowych. Wyłączniki nadprądowe zapewniają odłączenie zasilania  
w czasie poniżej 0,1 sek. od momentu wystąpienia zwarcia, czyli w czasie krótszym od 
wymaganego przez przepisy 0,4 sek. Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do 
eksploatacji należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione 
osoby. 
 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

12.1.  PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 
Stosownie do obowiązujących przepisów projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
dla budynku przy drzwiach wejściowych do budynku. Przycisk wyłącznika prądu należy
oznaczyć napisem:  

„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” 

 Przycisk przy wejściu do budynku w obudowie z wybijaną szybką połączony jest 
kablem sterowniczym HDGs 2x1,5 z głównym wyłącznikiem prądu znajdującym się
w rozdzielnicy RG. Do wyłączania napięcia wykorzystuje się wyłącznik /cewka WN/  
w polu zasilającym rozdzielnicy. Załączenie przycisku powoduje wyłączenie całego 
budynku. 

Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez strefy pożarowe należy
zabezpieczyć w sposób zapewniający stopień odporności ogniowej określony                            
w wytycznych przeciwpożarowych.  

 
13. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA 
 

Instalacja odgromowa i uziemiająca przedstawiona została na rysunkach E-4.0,  
E-4.1. 

Zwody poziome wykonać za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZnΦ8. 
Przewody odprowadzające wykonywać za pomocą drutu stalowy ocynkowanego FeZnΦ8. 
Przewód odprowadzający przeprowadzić w rurze osłonowej HDPE (grubość ścianki min. 
5mm) pod tynkiem. Złącza kontrolne (ozn. ZK) montować w podtynkowych skrzynkach 
rewizyjnych na wysokości około 1,2m nad poziomem gruntu. Przewody uziemiające - 
bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4, łączyć z uziomem  fundamentowym. Uziom 
fundamentowy wykonać za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4, 
umieszczonej w ławach fundamentowych i fundamencie. Konstrukcję zbrojeniową
budynku należy łączyć z uziomem poprzez spawanie. Wszelkie przewodzące elementy 
wystające  z budynku tj. balustrady, rynny elementy kanałów wentylacyjnych, kominy, 
drabiny itp. należy podłączyć do instalacji odgromowej. 
 Przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze 
pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Należy zapewnić ciągłość połączeń
instalacji. 
 

14. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 



W łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze między wannami, kabinami 
a metalowymi rurami wod-kan, i C.O. oraz innymi urządzeniami prowadzącymi energię
elektryczną i zaciskiem PE gniazd wtyczkowych. Połączenia wykonać przewodem 
LY(żo)1x4.  

W RG należy wykonać główną szynę wyrównawczą. Szynę należy wykonać
w postaci płaskownika FeZn50x4, l =0.5m. Szynę należy połączyć z instalacją uziemiającą
budynku poprze złącze kontrolne. Do szyny należy podłączyć przewodzące elementy 
instalacji C.O, sanitarnej, wentylacji, ekrany kabli, korytka, szynę PE itp. 

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu 
należy połączyć z przewodami ochronnymi „PE” instalacji. 

15. UWAGI  KOŃCOWE 
1. Wykonane instalacje należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy  

PN-88/E-08501 „Tablice i znaki bezpieczeństwa”. 
2. W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte                               

w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami. 
3. W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty 

i certyfikaty. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych 
o równorzędnych parametrach technicznych lub wyższych posiadających atesty      
i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie 
zamienników nie może powodować wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie zamienników nie może powodować zmian 
odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga 
odpowiednich zapisów do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbędnych zmian do 
projektu budowlanego i powinno być potwierdzone przez  projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

4. Przypomina się Inwestorowi o obowiązkowym stosowaniu po stronie nN - 0,4 kV 
wieloarkuszowej  normy PN - IEC 60364. 

5. Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu   
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy 
z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru 
z udziałem służb eksploatacyjnych przejmujących wybudowane elementy 
do eksploatacji.  

6. W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić:
� zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi 

zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku 
budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami 
oraz wiedzą techniczną,

� jakość wykonanych robót, 
� skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym potwierdzaną odpowiednimi pomiarami, 
� zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach 

oraz czy posiadają one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu 
do stosowania na rynku polskim.  

 



Bilans mocy - RG 
 

OBSZAR ZASILANIA / 
ODBIÓR 

Moc 
zainstalowana kj 

Moc 
szczytowa 

Pi [kW] [-] Ps[kW] 
mieszkania 9x12,5kW 112,50 0,36 40,50 
lokale usługowe2 46,20 0,85 39,30 
lokale usługowe1 28,00 0,75 21,00 
administracja 7,90 0,72 5,70 

Suma 194,60 0,55 106,50 

Bilans mocy - TLU1 
 

OBSZAR ZASILANIA / 
ODBIÓR 

Moc 
zainstalowana kj 

Moc 
szczytowa 

Pi [kW] [-] Ps[kW] 
gniazda 6,60 0,23 1,50 
oświetlenie 2,40 0,42 1,00 
kurtyna powietrzna 18,00 1,00 18,00 
centrala wentylacyjna 1,00 0,50 0,50 

Suma 28,00 0,75 21,00 

Bilans mocy - TLU2 
 

OBSZAR ZASILANIA / 
ODBIÓR 

Moc 
zainstalowana kj 

Moc 
szczytowa 

Pi [kW] [-] Ps[kW] 
gniazda 6,60 0,23 1,50 
oświetlenie 2,60 0,38 1,00 
kurtyna powietrzna 18,00 1,00 18,00 
kurtyna powietrzna 18,00 1,00 18,00 
centrala wentylacyjna 1,00 0,80 0,80 

Suma 46,20 0,85 39,30 

Bilans mocy - TA 
 

OBSZAR ZASILANIA / 
ODBIÓR 

Moc 
zainstalowana kj 

Moc 
szczytowa 

Pi [kW] [-] Ps[kW] 
oświetlenie zewnętrzne 0,50 1,00 0,50 
oświetlenie komunikacja 1,00 0,70 0,70 
gniazda techniczne 2,00 0,60 2,00 



komórki lok. 3,40 0,44 1,50 
odbiory teletechniczne 1,00 0,80 1,00 

Suma 7,90 0,72 5,70 



SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPIĘĆ ORAZ OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
(wg normy PN-IEC 60364)
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sum.
[%]

<
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[%]

od ZK
do RG 107 0,9 400 171,0 OOO 200 320 YKY 5x 120 22 E wielożyłowe

w powietrzu 276 0,85 235 235 ≥ 200 ≥ 171,0 320 < 340,2 0,28 < 0,5 TAK

od RG
do TA 5,7 0,9 400 9,2 OOO 40 64 YKY 5x 10 3 E wielożyłowe

w powietrzu 60 0,85 51 51 ≥ 40 ≥ 9,2 64 < 74,0 0,02 < 3 TAK

od RG
do

TLU1
21 0,9 400 33,7 OOO 40 64 YKY 5x 16 13 E wielożyłowe

w powietrzu 80 0,85 68 68 ≥ 40 ≥ 33,7 64 < 98,6 0,19 < 3 TAK

od RG
do

TLU2
39 0,9 400 62,6 OOO 63 101 YKY 5x 25 28 E wielożyłowe

w powietrzu 101 0,85 85,9 86 ≥ 63 ≥ 62,6 101 < 124,5 0,49 < 3 TAK

od RG
do TM 12,5 0,9 400 20,1 OOO 25 40 YKY 5x 10 38 E wielożyłowe

w powietrzu 60 0,85 51 51 ≥ 25 ≥ 20,1 40 < 74,0 0,53 < 3 TAK


