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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych wewnętrznych w  budynku 

dydaktycznym Zespołu Szkół  w Mosinie ul. Topolowa 2 

Remont obejmuje montaż instalacji w salach lekcyjnych, innych dydaktycznych oraz  pomieszczeniach 

administracyjnych i  pomocniczych, korytarzach, toaletach, w następującym zakresie: 

- tablice rozdzielcze nn  

- wewnętrzne linie zasilające, 

- instalację oświetlenia podstawowego, 

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego, 

-       instalację gniazd wtyczkowych, 

- wydzieloną, dedykowaną instalację zasilania urządzeń komputerowych,  

- instalację telefoniczną , 

- instalację ethernetową, 

- instalację urządzeń multimedialnych 

- system ochrony przeciwprzepięciowej, 

- system ochrony przeciwporażeniowej.  

1.2. Podstawy opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

- wytyczne do projektowania od Użytkownika i  Inwestora  

- inwentaryzację stanu istniejącego, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

1.3. Obowiązujące przepisy i normy. 

1.3.1. Obowiązujące przepisy 

Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących 

budowy wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z 

późn.zm.), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Dz.U. 54/1997 poz.348 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 

poz.1129 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 

poz.690 z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.80/2006 poz.563), 



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego…(Dz.U. z 

2010 Nr 85, poz. 553)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 

z późn.zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912).

   

1.3.2. Obowiązujące normy 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

PN - EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania 

PN-EN 50171-1:2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości.  



PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

1.3.3. Inne. 

Normy SEP: 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami:  

"Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych", 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje 

elektryczna",  

oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy: 

BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych 

badań odbiorczych. 

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Wymagania ogólne. 

 

1.4. Warunki równoważności. 

1.4.1. Warunki ogólne. 

1. Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych, 

systemów itp. innego typu i/lub innych producentów niż wskazane w projekcie, o porównywalnych 

parametrach technicznych. 

2. Dokonując zmian urządzeń, wykonawca zobowiązany jest  uzgodnić powyższe z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz  wykonać zamienne rysunki wykonawcze dla dokonanych zmian. 

1.4.2. Wymagania szczegółowe. 

Oprócz warunków ogólnych zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe. 

1. Oprawy oświetleniowe - o nie gorszych parametrach oświetleniowych, a także porównywalnych 

wymiarach, zastosowanych materiałach, kształcie oraz innych czynnikach wpływających na walory 

estetyczne. Parametry oświetleniowe pomieszczeń dla opraw zamiennych nie mogą być gorsze od 

obliczonych w projekcie (poparte wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków). 

2. Źródła światła – o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwałości. 

3. Rozdzielnice – obudowy wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie materiałów, 

gabaryty rozdzielnic powinny być porównywalne do ujętych w projekcie. W obiekcie powinien być 

zastosowany maksymalny stopień standaryzacji typów rozdzielnic i aparatury; rozdzielnice i tablice 

zamykane na zamki z kluczami wspólnymi dla całego obiektu (dopuszcza się wprowadzenie max. 2 

rodzajów kluczy) 

4. Aparaty ochrony przeciwprzepięciowej – pochodzące od jednego producenta dla całego obiektu. 

5. Osprzęt – gniazda, wyłączniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie 

materiałów, o porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i wykończeniu powierzchni oraz 

innych czynnikach wpływających na walory estetyczne i techniczne  



6. Listwy instalacyjne  wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie materiałów, o takich 

samych porównywalnych parametrach technicznych, kształcie i wykończeniu powierzchni oraz 

innych czynnikach wpływających na walory estetyczne. 

1.5. Parametry elektroenergetyczne. 

Rozdzielnia główna  RG +RKP  -parter 

Moc zainstalowana Pi = 224,85 kW 

Współcz. jednocz. szkoły   kj = 0,2 

Moc zapotrzebowana szkoły Pz = 44,97 kW 

Rozdzielnica I piętra  R1+RK1 

Moc zainstalowana Pi = 46,28 kW 

Współczynnik jednocz.  kj = 0,5 

Moc zapotrzebowana Pz = 23,14 kW 

Rozdzielnica II piętra  R2+RK2 

Moc zainstalowana Pi = 63,0 kW 

Współczynnik jednocz.  kj = 0,4 

Moc zapotrzebowana Pz = 25,2 kW 

       -  Tablica TK/21 

          Pi   =  14,0 kW 

          kj    =   0,8 

          Pz  =  11,2 kW 

       -  Tablica TK/25 

           Pi   =  15,7 kW 

           kj    =   0,7 

           Pz   =  11,0 kW 

       -  Tablica TK/27 

           Pi   =  4,8 kW 

           kj   =   1,0 

           Pz  =   4,8 kW 

Rozdzielnica kuchni  R3 

Moc zainstalowana Pi = 27,54 kW 

Współczynnik jednocz.  kj = 0,5 

Moc zapotrzebowana Pz = 13,74 kW 

Rozdzielnica sali gimnastycznej R4+SOG 

Moc zainstalowana Pi = 20,8 kW 

Współczynnik jednocz.  kj = 0,5 

Moc zapotrzebowana Pz = 10,4 kW 

        Rozdzielnica piwnicy  RP 

Moc zainstalowana Pi = 5,62kW 

Współczynnik jednocz.  kj = 0,6 

Moc zapotrzebowana Pz = 3,37 kW 

 



1.6. Zasilanie elektroenergetyczne, układ pomiarowy  oraz wewnętrzne linie    
  zasilające 

   

Budynek szkolny zasilany jest z urządzeń elektroenergetycznych ENEA kablem YAKY 4x120 mm2. W 

pomieszczeniu portierni w murowanej obudowie usytuowane jest złącze kablowe ZK2 w którym znajdują się 

zabezpieczenia główne budynku Bu WT-1/gG 125A. Ze złącza wyprowadzona jest wewnętrzna linia 

zasilająca kablem 4xYKY1x50mm2  bezpośrednio do rozdzielnicy głównej RG+RKP usytuowanej na 

murowanej obudowie złącza. Kabel zasilający złącze pozostaje bez zmian. Projektuje się  rozdział PEN na 

PE i N w rozdzielnicy głównej. W związku z powyższym punkt rozdziału należy uziemić łącząc go z 

uziemioną główną listwą połączeń wyrównawczych LPW  usytuowaną w puszce wtynkowej przy  rozdzielnicy 

głównej RG. 

W wydzielonych szafkach rozdzielnicy głównej projektuje się półpośredni układ pomiarowy zgodnie ze 

stanem istniejącym, dla mocy przyłączeniowej 45 kW i zabezpieczenia przelicznikowego 100A. Z uwagi na 

standaryzację półpośrednich układów pomiarowych w systemach ENEA zaprojektowano przekładniki IMSa 

200/5A,  5VA, kl.0,5 FS5 przystosowane do montażu na szynach prądowych  Cu 40x5. Dokładne wymiary 

układu szynowego wg standardu ENEA pokazano w załączniku nr 1 niniejszego opisu. 

Aktualnie zainstalowane są przekładniki 100/5A.  W związku z powyższym, przystępując do zmiany układu 

pomiarowego należy powiadomić odpowiednie służby ENEA i uzgodnić termin załączenia nowego układu z 

uwagi na konieczność spisania stanu licznika, sprawdzenia oraz oplombowania, ewentualnie jego 

przeprogramowania (zmiana mnożnej).  Obiekt znajduje się na terenie podległym pod ENEA Operator Rejon 

Dystrybucji Września ul. Witkowska 5. 

Z rozdzielnicy głównej RG wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic : 

R1+RK1  -  YKY 5x 25 mm2 

R2+RK2  -  YKY 5x25 mm2 

R3   -  YDY 5x10 mm2 

R4   -  YKY 5x16 mm2 

RP  -   YDY 5x6 mm2 

Z rozdzielnicy RG wyprowadzona jest również wewnętrzna linia zasilająca obiekty „Orlika” wykonana kablem 

YKY 5x16 mm2. Istniejącą w szatni skrzynkę z zabezpieczeniami należy zdemontować a kabel po 

zmufowaniu mufą termokurczliwą przedłużyć do rozdzielnicy RG, gdzie zaprojektowano wydzielone 

zabezpieczenia.  

Z rozdzielnicy RK2 wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające do tablic zasilania obwodów 

dedykowanych w pracowniach komputerowych: 

- w Sali 21 – tablica TK/21   -  YDY 5x10 mm2 

- w Sali 25 – tablica TK/25   -  YDY 5x10 mm2 

- w Sali 27 – tablica TK/27   -  YDy 5x6 mm2 

Z przed układu pomiarowego (patrz rys. E-10) wyprowadzone jest wewnętrzna linia zasilająca mieszkanie 

przewodem YDY 5x10 mm2. Z uwagi na to, że jest to wydzielona część instalacji,  nie związana 

bezpośrednio z instalacją elektryczną szkoły,  wyprowadzona z przed   układu pomiarowego, jej 

zabezpieczenie zaprojektowano w obudowie  typu ELRNO-6S przystosowanej do plombowania 

umieszczonej nad rozdzielnicą RG+RKP. W mieszkaniu zamontowany jest licznik jednofazowy a 

zastosowanie przewodu 5 – żyłowego stanowi rezerwę dającą możliwość rozbudowy instalacji.  

Wewnętrzne linie zasilające zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi w rozłącznikach Tytan II prod. 

Schrack. 



1.7. Tablice rozdzielcze. 

Rozdzielnicę główną RG+RKP zaprojektowano jako natynkowe  metalowe szafy  modułowe typu Moduł 

2000 prod. Schrack, z drzwiczkami metalowymi i zamkiem. Wprowadzenie kabli zasilających od dołu.  

Wyprowadzanie przewodów dla zasilanie oświetlenia, gniazd i urządzeń od góry. Rozdzielnica usytuowana 

będzie na murowanej obudowie istniejącego złącza kablowego. Obmurówkę należy dostosować do wymiaru 

rozdzielnicy. 

Pozostałe rozdzielnice wg opisu na rysunkach, w zależności od miejsca usytuowania zaprojektowane zostały 

jako natynkowe lub podtynkowe. 

Rozdzielnice RG+RKP, R1+RK1, R2+RK2 posiadają wydzielone pola do zasilania urządzeń komputerowych 

czyli instalacji gniazd 230V dedykowanych.  

Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami.  

Obwody odbiorcze oświetleniowe zabezpieczone zostaną wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo 

prądowymi typu S. Obwody gniazd wtyczkowych będą chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi z 

członem nadmiarowo – prądowym.  Obwody gniazd wtykowych ogólnego stosowania chronione będą 

wyłącznikami różnicowo – prądowymi kl. AC, natomiast obwody gniazd dedykowanych rozłącznikami 

różnicowo – prądowymi kl. A 

W rozdzielnicach i tablicach projektuje się rezerwę miejsca umożliwiającą rozbudowę (aparatura i listwy 

zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu. 

W rozdzielni głównej projektowany jest rozłącznik główny  ze zdalnym wyzwalaniem przez cewkę wzrostową 

połączoną z przyciskiem p.poż. GWP - wyłącznika głównego, usytuowanym przy wejściu do budynku 

szkolnego. 

 

1.8. Instalacje oświetlenia. 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zaprojektowano oprawami z lampami fluorescencyjnymi. Natężenia 

oświetlenia zgodnie z PN-EN-12464-1:2012 „Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”. 

Przewiduje się oświetlenie podstawowe pomieszczeń bezpośrednie zrealizowane przy pomocy opraw 

montowanych na stropie. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników pojedynczych lub świecznikowych w 

pomieszczeniach sal lekcyjnych, zapleczach, biurach, bibliotece, magazynach. W pomieszczeniach 

sanitarnych oraz socjalno – gospodarczych zaprojektowano oprawy oświetleniowe wyposażone w czujnik 

obecności. W tych oprawach należy stosować źródła światła LED 12W/E27 

W oprawach oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych , pomocniczych i biurowych 

należy zastosować świetlówki trójpasmowe o wskaźniku oddawania barw Ra>80, kod barwy 840. Podczas 

instalowania opraw oświetleniowych w bibliotece należy skonsultować ich szczegółowe rozmieszczenie z 

dyrekcją szkoły w celu uwzględnienia planowanego ustawienia regałów.  

 Instalacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz istniejące oprawy oświetleniowe pozostają bez zmian. W 

związku ze zmianą miejsca załączania oświetlenia sali gimnastycznej należy zlikwidować usytuowaną w sali 

tablicę z przyciskami i stycznikami wraz z zasilaniem, a podłączone  do niej przewody zasilające oprawy 

oświetleniowe przedłużyć z zastosowaniem muf termokurczliwych do szafki SOG usytuowanej pod 

rozdzielnicą R4. 

Oświetlenie sal i pomieszczeń zasilane będzie z rozdzielnic piętrowych. Oświetlenie wszystkich korytarzy, 

klatki schodowej, oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie zewnętrzne zasilane będzie z rozdzielnicy RG, a 



sterowanie tych obwodów odbywać się będzie z szafki SO usytuowanej w portierni. Część oświetlenia 

zewnętrznego sterowana będzie ręcznie, natomiast część za pomocą zegara astronomicznego. Na 

poszczególnych kondygnacjach oraz w łączniku projektowane jest tzw. „oświetlenie nocne”. Są to oprawy 

oświetlenia ogólnego korytarzy sterowane dodatkowo zegarem astronomicznym. 

W obiekcie zaprojektowano również oświetlenie awaryjne ewakuacyjne polegające na oświetleniu drogi 

ewakuacji oraz oświetleniu strefy otwartej. Zostało to zrealizowane z zastosowaniem wydzielonych  opraw 

oświetleniowych kierunkowych naściennych z piktogramem, kierunkowych sufitowych dwustronnych z 

piktogramem oraz awaryjnych nasufitowych. Wszystkie w/w oprawy wykonane są w technologii LED oraz 

wyposażone są w baterie akumulatorów zapewniające czas pracy min. 3 godziny. Zaprojektowane oprawy 

posiadają wymagane przepisami certyfikaty CNBOP.  

Grafikę piktogramu należy dobrać do miejsca usytuowania oprawy. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY(p) 1,5 mm2-750V. Stosować osprzęt serii Simon Basic 

Moduł firmy Kontakt Simon, instalowany pod tynkiem. 

Łączniki należy instalować na wys. 1,50 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu. 

1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 

W pomieszczeniach zainstalowane zostaną gniazda dla celów porządkowych, ogólnych i dla zasilania 

przenośnych urządzeń technologicznych. 

Instalację wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 - 750V   

Liczba gniazd przyłączonych do jednego obwodu nie powinna przekroczyć 10, moc jednego obwodu nie 

większa niż 2 kW. 

Stosować osprzęt serii Simon Basic Moduł p/t kolor biały.  

W pomieszczeniach dostępnych dla młodzieży szkolnej: sale lekcyjne, czytelnia, biblioteka, gabinety 

przedmiotowe stosować osprzęt z przesłoną styków.. 

W pomieszczeniach WC, szatniach oraz pomieszczeniach gospodarczych stosować gniazda wtykowe z 

klapką o min. IP44. 

Dokładne usytuowanie szafek SM należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim użytkownikiem. 

 

Jeżeli na rysunkach nie podano innej wysokości montażu gniazd to należy je montować na wysokości 0,3m 

w pomieszczeniach biurowych, natomiast w pozostałych 1,5m.  Wysokości podano do środka osprzętu. 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu. 

1.10. Wydzielona instalacja zasilania odbiorników komputerowych. 

Dla zasilania komputerów, urządzeń sieci komputerowej, innych urządzeń elektronicznych,  projektorów oraz 

tablic interaktywnych  zaprojektowano wydzieloną instalację gniazd wtyczkowych. W tablicach rozdzielczych 

poszczególnych kondygnacji zaprojektowano wydzielone pola (RKP, RK1, RK2)  wyposażone w rozłącznik, 

lampki kontroli faz oraz wyłączniki różnicowo – prądowe z członem nadmiarowo – prądowym kl.A do 

zabezpieczenia obwodów dedykowanych. Instalację wykonać należy przewodami YDYpżo 3x2,5 mm2 pod 

tynkiem. Wszystkie gniazda dedykowane do zasilania urządzeń komputerowych i multimedialnych należy 

stosować w kolorze czerwonym, typu DATA.  

 Dla sal nr 21, 25 – pracownia komputerowa oraz sali 27 – pracownia hotelarska - projektuje się tablice 

rozdzielcze odpowiednio  TK/21, TK/25, TK/27 , w której zaprojektowano zabezpieczenia wszystkich 



obwodów gniazd 230V dedykowanych  instalowanych w tej sali. Instalację gniazd do stanowisk 

edukacyjnych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5  

Z tablicy TK/21 projektuje się również zasilanie szafy dystrybucyjnej SD1 sieci ethernetowej, a z tablicy 

TK/25 zasilanie szafy dystrybucyjnej SD2.  

Z rozdzielnicy RKP należy zasilić centralę alarmową oraz rejestrator kamer 

Obwody zasilania gniazd 230V dedykowanych w części powiązanej z salą gimnastyczną należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy R4 z wydzielonych wyłączników różnicowo – prądowych z członem nadmiarowo 

– prądowym kl. A. 

Plany instalacji gniazd 230V dedykowanych   na poszczególnych kondygnacjach  pokazano na rys. E-06 do 

E-09 

Dokładne usytuowanie urządzeń należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim użytkownikiem. 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu. 

1.11. Instalacja ethernetowa 

Projektowana instalacja ethernetowa  budynku szkolnego rozpoczyna się od szafy dystrybucyjnej SD1 

usytuowanej w pomieszczeniu nr 22. Do szafy tej należy wprowadzić istniejące zasilania DSL i VDSL  oraz 

zainstalować w niej istniejące routery. Instalację wykonać w topologii gwiaździstej  przewodem UTP4x2x0,5 

kat. 5e. zakończonym gniazdem Rj45.  Pomiędzy szafą dystrybucyjną SD1 w pom. 22 a szafą dystrybucyjną 

w pom. 25a należy wykonać połączenie 10xUTP4x2x0,5 kat. 5e. Część szkoły będzie obsługiwana przez 

urządzenia szafy dystrybucyjnej SD1, a druga część przez urządzenia szafy SD2. Sieć DSL zarezerwowana 

jest tylko dla obsługi administracji szkoły. Szafę SD zestawiono na bazie szafy 19” LCS2 – 42U prod. 

Legrand nr kat. 0463 18. Szafę SD należy połączyć z listwą połączeń wyrównawczych.  Wyposażenie szafy 

oraz układ mechaniczny pokazano na rys. E-23. 

W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla może wynosić 90m między szafą SD a 

interfejsem użytkownika. Przewody na całej długości powinny być wolne od zagnieceń, nacięć, załamań,  

połączeń i naprężeń. Minimalny promień skrętu powinien wynosić 4-krotność średnicy przewodu UTP. 

Do każdej sali lekcyjnej doprowadzone są z odpowiedniej szafy dystrybucyjnej dwa przewody UTP 4x2x0,5 

kat. 5e do zestawu  SM,  zakończone gniazdami RJ45 (rys. E-21). Zestawy SM montowane są jako 

natynkowe oraz podtynkowe – oznaczone na rysunkach. Zestawy SM wykorzystywane są również do 

montażu osprzętu instalacji multimedialnej w sali oraz zainstalowano w niej łącznik sterowania ekranem. W 

pozostałych pomieszczeniach przewody UTP zakończone są gniazdami RJ45 w wykonaniu podtynkowym. 

W salach 21 i 25 zestawy gniazd RJ45 sytuowane na ścianie okiennej wraz z gniazdami 230V DATA 

dedykowanymi montowane są w w metalowych obudowach natynkowych Simon 500 a następnie 

instalowane w szafkach metalowych natynkowych typu MU2/24 UNI prod. ETI  z zamkami patentowymi (rys. 

E-22). W dolnej ściance szafki należy wyciąć dwa otwory do przeprowadzenia przewodów łączących z 

urządzeniami komputerowymi. Dokładne usytuowanie szafek należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z 

bezpośrednim użytkownikiem. 

Wszelkie prace związane z podłączeniami i konfiguracją sieci okablowania strukturalnego należy  

przeprowadzać w ścisłym kontakcie z osobą odpowiedzialną w szkole za konserwację sieci komputerowej.  

Plany instalacji ethernetowych na poszczególnych kondygnacjach pokazano na rys. E-06 – E-09 

Instalację i trasy kablowe wykonywać zgodnie z punktem 1.16. opisu 



1.12. Instalacja urządzeń multimedialnych. 

Istniejące oraz projektowane instalacje urządzeń multimedialnych (projektory, tablice interaktywne, głośniki) 

należy wykonać w oparciu o zestawy zasilające instalowane przy stanowisku nauczycielskim w zestawach 

SM. Wszystkie przewody - VGA, HDMI, głośnikowe oraz zasilające 230V – układać pod tynkiem. 

Istniejące projektory po zdemontowaniu i wykonaniu instalacji należy zamontować w tych samych miejscach. 

W salach, które nie są wyposażone w projektory,  usytuowanie kaset zasilających w suficie należy przyjąć 

przez analogię do projektorów istniejących. Dokładne usytuowanie szafek SM należy uzgodnić na etapie 

wykonawstwa z bezpośrednim użytkownikiem. 

Schematy ideowe połączeń multimedialnych pokazano na rys. E-21, natomiast plany rozmieszczenia 

urządzeń i instalacji pokazano na rys. E-06 –E-09 

1.13. Instalacja telefoniczna. 

Kabel teletechniczny  przychodzący do budynku administracyjnego  wprowadzony jest do centrali 

telefonicznej CT znajdującej się w sekretariacie. Z CT projektuje się ułożenie dwóch przewodów UTP 

4x2x0,5 kat.5e do modułu łączy telefonicznych – panelu krosowego- w szafie SD1. Do panelu krosowego 

należy również doprowadzić z CT kabel teletechniczny YTKSY 30x2x0,5. Szafy SD1 i SD2 należy połączyć 

również kablem YTKSY30x2x0,5 w celu umożliwienia korzystania z aktualnego łącza analogowego. Z szaf 

SD1 i SD2b zaprojektowano gwiaździście wykonaną instalację telefoniczną przewodami UTP 4x2x0,5 kat.5e 

do gniazd abonenckich typu RJ45 w określonych na planach miejscach. Docelowo istnieje możliwość 

montażu centrali telefonicznej w szafie SD1 

Wszelkie prace związane z podłączeniami sieci teletechnicznej zaleca się przeprowadzać w kontakcie z 

osobą odpowiedzialną w szkole za konserwację urządzeń teletechnicznych. 

Instalację i trasy kablowe wykonywać zgodnie z punktem 1.16. opisu. 

1.14. Instalacja dzwonkowa 

Sterowanie dzwonkiem szkolnym odbywa się automatycznie poprzez centralę telefoniczną. W tym celu 

należy z rozdzielnicy RG doprowadzić do centrali telefonicznej CT przewód YDYp 2x1,5 mm2 w celu 

uzyskania sygnału z centrali do układu sterująco – zasilającego dzwonka zlokalizowanego w rozdzielnicy 

RG. Układ sterujący pozwala również na ręczne sterowanie dzwonkiem. W tym celu należy w szafce SO 

przełączyć  przełącznik P11na sterowanie ręczne i mamy możliwość przy użyciu przycisku PDZ1 załączać 

dzwonek. Przy przełączeniu na sterowanie ręczne istnieje również możliwość wykorzystania przycisku PDZ2 

oraz dzwonków jako instalacji przyzewowej po godzinach zajęć lekcyjnych. Na każdej kondygnacji na 

wysokości 2,5- 3m od posadzki oraz w sali gimnastycznej zainstalować dzwonek szkolny na napięcie 230V 

np. DNS–212D prod. Zamel.  

Instalację wykonać przewodem YDYpżo3x1,5 mm2 - 750V prowadzonym p/t. 

1.15. Instalacje alarmowe i monitoringu 

Budynek dydaktyczny  wyposażony jest w instalację alarmową oraz instalacje monitoringu, które nie są 

objęte niniejszym opracowaniem. Z uwagi jednak na projektowane prace budowlane w budynku, na życzenie 

użytkownika projektuje się montaż dodatkowych 2 czujek w pomieszczeniu kuchni. Ich szczegółowe 

usytuowanie ustalić z serwisantem instalacji alarmowej. Należy zastosować czujki dualne (mikrofala+pir) 

typu Cobalt Plus (dystrybutor Delta –Poznań). Projektowane czujki należy połączyć przewodami 2xUTP 

4x2x05 kat.5e.   z istniejącą,  zlokalizowaną w gabinecie sekretarza  centralą alarmową CA . 



Wszelkie prace związane z podłączeniami czujek do centrali zaleca się przeprowadzać w kontakcie z osobą 

odpowiedzialną w szkole za konserwację urządzeń alarmowych 

Wszystkie przewody związane z instalacją alarmową oraz monitoringu prowadzone bezpośrednio na tynku 

lub w natynkowych kanałach kablowych należy ułożyć pod tynkiem. 

1.16. Prowadzenie przewodów. 

Należy oddzielnie prowadzić zachowując wymagane normami odstępy, następujące instalacje: 

- instalacje elektroenergetyczne nn, 

- instalacje teletechniczne i teleinformatyczne 

Przewody układać następująco: 

- w tynku i pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co 

najmniej 5 mm), 

- w osłonach z rur PCV w ścianach działowych STG(G-K)z osprzętem podtynkowym. 

Do montażu osprzętu oraz rozgałęzień  stosować puszki końcowe głębokie S 60DFw, przystosowane do 

przykręcania osprzętu śrubkami. 

Należy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów. 

W ciągach korytarzowych ponad sufitem podwieszanym projektuje się montaż dwóch oddzielnych systemów 

koryt kablowych. Projektuje się zastosowanie koryt kablowych Baks  typu  KPL150H60. Jeden system koryt 

przeznaczony jest dla instalacji elektrycznych zasilających, oświetleniowych i gniazd 230V, natomiast drugi 

dla instalacji niskoprądowych (ethernetowych, telefonicznych). Odległość między systemami min. 20cm. 

Po wyjściu przewodu instalacyjnego z korytka należy go układać pod tynkiem.  

1.17. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Dla ograniczenia poziomu przepięć dochodzących do urządzeń przyjęto koncepcję ochrony strefowej. 

W projektowanej  rozdzielnicy RG+RKP  zainstalowany zostanie  ogranicznik przepięć klasy B+C. W 

tablicach piętrowych  R1+RKP1, R2+RK2, R3, R4, RP oraz TK/21, TK/25, TK/27   projektuje się ochronniki 

kl.C  stanowiące drugi stopień ochrony. Zaleca się podłączenie urządzeń komputerowych przez listwy 

zasilające z ochronnikami przepięciowymi kl. D. 

1.18. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację roboczą przewodów i 

osprzętu, jak również osłony zacisków będących pod napięciem a także  samoczynne dostatecznie szybkie 

wyłączenie obwodu realizowane przez wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie działania 30 mA  i  

wyłączniki nadmiarowo – prądowe. Cały osprzęt do instalacji projektuje się w obudowach izolacyjnych.  

Elementem ochrony od porażeń jest również system połączeń wyrównawczych.  

Usytuowanie głównej listwy połączeń wyrównawczych – LPW - projektuje się obok  rozdzielnicy głównej RG 

w puszce podtynkowej KT 250x110 prod. Simet.  Listwę LPW należy uziemić wykorzystując istniejącą 

instalację uziomową. Z listwą LPW należy połączyć wszystkie listwy połączeń wyrównawczych 

zainstalowane w rozdzielnicach R….    

Z listwami połączeń wyrównawczych należy łączyć przewodem Lgy16mm2 : 

- metalowe elementy konstrukcji i instalacji budynku 

- metalowe rury instalacji wprowadzonych do budynku 

- punkty dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne 



Połączenia główne wykonać przewodami Lgy25mm2 

Połączenia miejscowe wykonać przewodem Lgy6mm2 

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą 

znaleźć się pod napięciem, takie jak : 

- metalowe obudowy, aparatów i urządzeń elektrycznych 

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 

- metalowe obudowy opraw, wentylatorów, wyciągów wentylacyjnych 

 powinny być połączone z przewodem ochronnym. 

Listwę połączeń wyrównawczych należy uziemić wykorzystując istniejącą instalację uziomową. 

1.19. Sprawdzanie odbiorcze. 

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji elektrycznych do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia: 

- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 

- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów szczególnie 

pod względem bezpieczeństwa, 

- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 

- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

- dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 

- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 

- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- wykonać próby działania, 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. 

Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyższymi: 

- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badań 

odbiorczych. 

Po wykonaniu okablowania strukturalnego należy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich linii 

zgodnie z PN-EN 50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania. 

Pomiary statyczne umożliwią sprawdzenie poprawności połączenia, zwarcia w parze i między parami oraz 

przerw w obwodzie. Pomiary dynamiczne umożliwią sprawdzenie poprawności adresów, długości linii, 

impedancji, rezystancji stałoprądowej, poziomu szumów. 

W związku z powyższym należy wykonać następujące pomiary: 

   -  poprawności i ciągłości połączeń 

   -  długości linii 

   -  rezystancji pętli 

   -  impedancji 

   -  pojemności 

   -  tłumienności 

   -  przesłuchu 

   -  tłumienia odbitego 

   -  różnicy przesłuchu 

   -  propagacji opóźnienia 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokóły i dołączyć do dokumentacji powykonawczej 



1.20. Uwagi końcowe 

Wszystkie elementy starej instalacji elektrycznej należy odłączyć od zasilania i  zdemontować. Miejsca po 

zdemontowanych urządzeniach należy zaprawić. Nie jest wymagane demontowanie przewodów 

prowadzonych pod tynkiem. Zdemontować należy również nieczynne elementy instalacji teleinformatycznej, 

teletechnicznej i głośnikowej. Istniejące czynne instalacje alarmowe i monitoringu prowadzone na tynku 

należy ułożyć pod tynkiem. 

Przed rozpoczęciem prac w poszczególnych salach lekcyjnych,  gabinetach i biurach należy szczegóły 

rozmieszczenia osprzętu skonsultować z użytkownikiem pomieszczenia. 

 

 

 



 
2. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

2.1.  Zestawienie mocy, dobór zabezpieczeń, przewodów , spadki napięć oraz    ochrona przewodów i kabli od przeciążeń 

 
Obwód 

Moc 
Pi 

/kW/ 

kj Moc 
Pz 

/kW/ 

Prąd IB 

zapotrz 
/A/ 

Zabezp 
In 

/A/ 

Przekrój 
przew.-S 
/mm2/ 

Długość 
linii –l 
/m/ 

Typ 
przew. 

Obciąż. 
przew.Iz 

/A/ 

Spadek 
nap. ∆푼 

/%/ 

Suma 
∆푼 
/%/ 

Prąd - I2 
zadz. zab. 

/A/ 

IB<In<Iz I2<1,45Iz 
(1,6xIn<1,45Iz) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ZK-RG   -wlz 224,85 0,2 44,97 72,21 100 35 1 YKY 181 0,02 0,02 160 spełniony spełniony 
RG-R1+RK1   -wlz 46,28 0,5 23,14 37,16 40 25 16 YKY 72,7 0,18 0,2 64 spełniony spełniony 
RG-R2+RK2   -wlz 63,0 0,4 25,2 40,47 50 25 19 YKY 72,7 0,23 0,25 80 spełniony spełniony 
RG-R3           -wlz 27,54 0,5 13,74 22,07 32 10 23 YDY 43,2 0,39 0,41 51,2 spełniony spełniony 
RG-R4           -wlz 20,8 0,5 10,4 16,7 25 16 42 YKY 57,6 0,33 0,35 40 spełniony spełniony 
RG-RP           -wlz 5,62 0,6 3,37 5,42 20 6 42 YDY 31,0 0,29 0,31 32 spełniony spełniony 
R2+RK2 – TK/21 14,0 0,8 11,2 17,99 25 10 17 YDY 43,2 0,23 0,48 40 spełniony spełniony 
R2+RK2 – TK/25 15,7 0,7 11,0 17,67 25 10 14 YDY 43,2 0,19 0,44 40 spełniony spełniony 
R2+RK2 – TK/27 4,8 1,0 4,8 7,71 20 6 27 YDY 31,0 0,26 0,51 32 spełniony spełniony 
RG – Rmieszkania      4,0  1,0     4,0 19,3     25 10 34 YDY      43,2 0,98 1,0 40     spełniony      spełniony 

 

2.2.    Sprawdzenie skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej  
 

 
PUNKT 

OBLICZENIOWY 

Przekrój 
S 

/mm2/ 

długość 
l 

/m/ 

Rezystancja 
pętli -  R 
/Ω/km/ 

Reaktancja 
pętli - X 
/Ω/km/ 

ΣZs 
imp.pętlix1,25 

/Ω/ 

Prąd zab. 
In 

/A/ 

Typ 
zabezpiecz. 

Czas 
wyłącz. 

/s/ 

Prąd zadz. 
Ia 

/A/ 

Ia x Zs 
 

/V/ 

Skuteczność 
Ochrony 

Ia x Zs <230V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Transf. 400 kVA - - 0,0066 0,0166 - - - - - - - 
Złącze kablowe ZK 120 240 0,079 0,053 0,119 160 BM-gG 5 930 110,67 Dodatnia 
Rozdzieln. RG+RKP 35 1 0,081 0,053 0,121 100 BM-gG 5 580 70,18 Dodatnia 
Rozdzieln. R1+RK1 25 16 0,105 0,055 0,148 40 Bi 5 204,0 30,19 Dodatnia 
Rozdzieln. R2+RK2 25 19 0,109 0,056 0,154 50 Bi 5 263,3 40,55 Dodatnia 
Rozdzieln. R3 10 23 0,164 0,058 0,218 32 Bi 5 163,2 35,58 Dodatnia 
Rozdzieln. R4 16 42 0,179 0,059 0,235 25 Bi 5 116,5 27,38 Dodatnia 
Rozdzieln. RP 6 42 0,333 0,061 0,424 20 Bi 5 88,22 37,41 Dodatnia 
Tablica TK/21 10 17 0,170 0,059 0,225 25 Bi 5 116,5 26,21 Dodatnia 
Tablica TK/25 10 14 0,159 0,084 0,225 25 Bi 5 116,5 26,21 Dodatnia 
Tablica TK/27 6 27 0,271 0,061 0,348 20 Bi 5 88,22 30,70 Dodatnia 
Rmieszkania 10 34 0,203 0,060 0,265 25 Bi 5 116,5 30,87 Dodatnia 



3. OZNACZENIA I UWAGI 

3.1. Uwagi do rysunków  

-  szczegółowe rozmieszczenie gniazd, łączników oraz szafek osprzętowych wskazane do ustalenia w 

trakcie realizacji z użytkownikiem pomieszczenia 

-  w pomieszczeniu nr 6 (biblioteka) rozmieszczenie opraw dostosować do rozmieszczenia regałów 

-  wymagane natężenie oświetlenia w poszczególnych salach i pomieszczeniach podano na planie 

instalacji 

-  oznaczenia i opisy podano na rysunku E-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  RYSUNKI  
 

E-01   -  Plan instalacji elektrycznych – parter 

E-02   -  Plan instalacji elektrycznych – I piętro 

E-03   -  Plan instalacji elektrycznych – II piętro 

E-04   -  Plan instalacji elektrycznych -  sala gimnastyczna + łącznik 

E-05   -  Plan instalacji elektrycznych – piwnica 

E-06   -  Plan instalacji elektrycznych dedykowanych i niskoprądowych - parter 

E-07   -  Plan instalacji elektrycznych dedykowanych i niskoprądowych – I piętro 

E-08   -  Plan instalacji elektrycznych dedykowanych i niskoprądowych – II piętro 

E-09   -  Plan instalacji elektrycznych dedykowanych i niskoprądowych – sala gimnastyczna + 

łącznik 

E-10   -  Rozdzielnica RG + RKP 

E-11   -  Rozdzielnica R1 + RK1 

E-12   -  Rozdzielnica R2 + RK2 

E-13   -  Rozdzielnica R3 

E-14   -  Rozdzielnica R4 + SOG 

E-15   -  Rozdzielnica RP 

E-16   -  Tablica TK/21 

E-17   -  Tablica TK/25 

E-18   -  Tablica TK/27 

E-19   -  Szafka sterowania oświetleniem SO 

E-20   -  Schemat ideowy sterowania dzwonkiem szkolnym 

E-21   -  Układ połączeń i  szafka multimedialna SM 

E-22   -  Szafka zestawów przyłączeniowych nr 1-4 

E-23   -  Szafa dystrybucyjna  SD1 (SD2) 
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        Errata  do „opisów i oznaczeń” na rys. E-01 – E-08 

             

1Aw                    - oprawa awaryjna TMTechnologie Typ Rino COR 3W-Q-AT-3h-led 

2Aw                    - oprawa awaryjna TMTechnologie Typ Rino 9W-Q-AT-3h-led 

3Aw                    - oprawa awaryjna TMTechnologie Typ Rino Z 3W-Q-AT-3h-led 

4Aw                    - oprawa awaryjna TMTechnologie Typ Ontec S M1 301-AT-3h-led 

5Aw                    - oprawa awaryjna TMTechnologie Typ Utech 3W-N-W 3h IP65 led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































