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1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Zakres opracowania. 

Niniejszy opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych wewn�trznych 

remontowanej cz���i Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego i obejmuje: 

- instalacj� o�wietlenia podstawowego, 

- instalacj� o�wietlenia awaryjnego, 

- instalacj� gniazd wtyczkowych, 

- remont korytarzy, sanitariatów, schodów i wej�cia głównego do budynku. 

1.2. Podstawy opracowania. 

- zlecenie Inwestora, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- wytyczne do projektowania od Inwestora,  

- inwentaryzacj� stanu istniej�cego, 

- obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

1.3. Obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

1.3.1. Obowi�zuj�ce przepisy 

Podczas realizacji obiektu nale�y przestrzega� postanowie� obowi�zuj�cych przepisów dotycz�cych 

budowy, a w szczególno�ci: 
 

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

pó�n.zm.). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn. tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 

z pó�n.zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo�arowej (Jedn. tekst Dz.U.147/2002 

poz.1129 z pó�n.zm.). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z 

pó�n.zm.).  

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w 

sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

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

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Jedn. tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z 

pó�n.zm.). 
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1.3.2. Obowi�zuj�ce normy 

(Przywołane w rozporz�dzeniu MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� 

budynki i ich usytuowanie). 

- PN-84/E-02033 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym.  

- PN-92/N-01256 Znaki bezpiecze�stwa. Ewakuacja. 

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze�stwa. Zasady umieszczania znaków bezpiecze�stwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach po�arowych.  

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyn�, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz�dze� i 

zako�cze� �ył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

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

1.3.3. Inne normy. 

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne. 

- PN-EN 12464-1:2004 �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy we wn�trzach. Cz��� 1: 

Miejsca pracy we wn�trzach. 

1.4. Instalacja o�wietlenia. 

O�wietlenie podstawowe pomieszcze� zaprojektowano oprawami z lampami fluorescencyjnymi o 

barwie białej. Nat��enia o�wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie 

miejsc pracy we wn�trzach. Cz��� 1: Miejsca pracy we wn�trzach. 

Przewiduje si� o�wietlenie podstawowe pomieszcze� bezpo�rednie oprawami montowanymi na stropie 

(sanitariaty, przedsionek, hol na pierwszym pi�trze), oraz w suficie podwieszonym (komunikacja parter i 

pierwsze pi�tro oraz portiernia). 

Sterowanie o�wietleniem klatek schodowych odbywa� si� b�dzie przy pomocy ł�czników krzy�owego 

na parterze i dwóch schodowych po jednym w piwnicy i na pierwszym pi�trze. W komunikacji, 

przedsionku oraz przed wej�ciem sterowanie realizowane b�dzie za pomoc� ł�czników 

jednobiegunowych, w sanitariatach oprawy zał�czane b�d� na okre�lony czas za pomoc� pasywnych 

czujek podczerwieni (PIR). Hol na pierwszym pi�trze oraz pomieszczenie portierni - sterowanie 

ł�cznikiem �wiecznikowym. O�wietlenie gablot zał�czane razem z o�wietleniem komunikacji. 

Obwody o�wietleniowe nale�y zasili� z istniej�cych tablic pi�trowych znajduj�cych si� w 

pomieszczeniach rozdzielni na parterze i pierwszym pi�trze.  

Na parterze do zasilania o�wietlenia klatek schodowych, komunikacji, portierni, holu wej�ciowego, 

przedsionka oraz gablot nale�y wykorzysta� istniej�ce zabezpieczenia nadpr�dowe w istniej�cej 

rozdzielnicy na parterze o numerach 5 i 6 z pola numer 13 oraz 4 z pola numer 15.  

Na pierwszym pi�trze do zasilania o�wietlenia komunikacji, holu oraz gablot nale�y wykorzysta� 

istniej�ce zabezpieczenia nadpr�dowe w istniej�cej rozdzielnicy na pierwszym pi�trze o numerach 2 i 

13 z pola numer 7 oraz 7 z pola numer 5. 

O�wietlenie przed wej�ciem realizowane b�dzie w pó�niejszym etapie. Nale�y uło�y� przewód 

zasilaj�cy to o�wietlenie z rozdzielni na parterze przez ł�cznik jednobiegunowy w przedsionku i 
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zako�czy� w puszce na zewn�trz. Do projektowanego ł�cznika steruj�cego o�wietleniem przed 

wej�ciem do budynku nale�y podł�czy� istniej�ce o�wietlenie. 

Instalacja o�wietleniowa zostanie wykonana przewodami YDY(p) 1,5 mm2-500V. Ł�czniki instalowane 

pod tynkiem. Ł�czniki nale�y instalowa� na wys. 1,7 m. 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.7 opisu. 

1.5. O�wietlenie awaryjne. 

Na komunikacji zaprojektowano o�wietlenie awaryjne: 

- ewakuacyjne, 

- pod�wietlane znaki bezpiecze�stwa.  

Oprawy b�d� wyposa�one we własne baterie akumulatorów z czasem podtrzymanie min 2h. 

O�wietlenie ewakuacyjne, b�dzie realizowane w przy zastosowaniu opraw w trybie gotowo�ci ( „na 

ciemno”) zał�czanych przy zaniku napi�cia.  

Pod�wietlane znaki bezpiecze�stwa b�d� wskazywa� drogi ewakuacji. Na oprawach tych nale�y 

umie�ci� piktogramy zgodnie z operatem ochrony przeciwpo�arowej. Oprawy b�d� pracowały w trybie 

pracy ci�głej („na jasno”) tzn. b�d� zał�czone zawsze, przy czym podczas pracy normalnej zasilone 

zostan� napi�ciem sieciowym. 

Oprawy ewakuacyjne zasili� z obwodów o�wietleniowych pomieszcze�, w których b�d� zainstalowane, 

sprzed wył�cznika o�wietlenia.  

1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych. 

Obwody gniazd nale�y zasili� z istniej�cych tablic pi�trowych znajduj�cych si� w pomieszczeniach 

rozdzielni na parterze i pierwszym pi�trze.  

Do zasilania gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach sanitariatów nale�y wykorzysta� istniej�ce 

zabezpieczenia rezerwowe nadpr�dowe w istniej�cych rozdzielnicach odpowiednio na parterze i 

pierwszym pi�trze.  

Do zasilania gniazd wtyczkowych w holu na pierwszym pi�trze nale�y wykorzysta� istniej�ce 

zabezpieczenia rezerwowe nadpr�dowe w istniej�cej rozdzielnicy na pierwszym pi�trze.  

Instalacj� wykona� przewodami YDYp�o 3x2,5 mm2 - 750V i YDY�o 3x2,5 mm2 - 750V.  

Gniazda instalowa� w komunikacji pod tynkiem na wys. 0,5m, w łazienkach i WC gniazda o stopniu 

ochrony IPX4 instalowa� pod tynkiem na wys. 1,4m od posadzki. 

Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.7 opisu. 

1.7. Prowadzenie przewodów. 

Przewody układa� nast�puj�co: 

1. Nad z sufitami podwieszonymi: 

- na istniej�cych korytkach kablowych, 

- w osłonach z rur PCV. 

2. Poni�ej sufitów podwieszonych i w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych instalacje 

prowadzi�: 

-  pod tynkiem pokrywaj�c je warstw� tynku o grubo�ci co najmniej 5 mm. 
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Do monta�u osprz�tu stosowa� puszki ko�cowe gł�bokie, przystosowane do przykr�cania osprz�tu 

�rubkami. 

1.8. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

Istniej�cy system zasilania dla pr�du przemiennego w układzie TNC.  

Jako system ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym zastosowano samoczynne wył�czenia 

zasilania, w przypadku przekroczenia warto�ci napi�cia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem 

urz�dze� ochronnych przet��eniowych. 

Zastosowane wkładki bezpiecznikowe zapewniaj� dostatecznie szybkie, zgodne z norm�, wył�czenie 

zasilania. 

Przewody winny posiada� oznaczenia barwne zgodne z norm�. 

Przewody nale�y oznacza� nast�puj�co: 

- przewód neutralny N, barw� jasnoniebiesk�, 

- przewód ochronny PE, kombinacj� dwubarwn� zielono-�ółt�, 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale�y dokona� sprawdzenia skuteczno�ci ochrony 

przeciwpora�eniowej, pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów rezystancji uziemienia. 

1.9. Sprawdzanie odbiorcze. 

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji nale�y dokona� sprawdzenia: 

- zgodno�ci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 

- zgodno�ci kabli, przewodów, urz�dze� i osprz�tu z wymaganiami norm lub dokumentów 

szczególnie pod wzgl�dem bezpiecze�stwa, 

- czy nie wyst�puj� widoczne uszkodzenia wpływaj�ce na pogorszenie bezpiecze�stwa, 

- dobór i nastawienie urz�dze� zabezpieczaj�cych i sygnalizacyjnych,  

- dobór przewodów do obci��alno�ci pr�dowej i spadku napi�cia, 

- oznakowania, znaków bezpiecze�stwa i �rodków bezpiecze�stwa. 

- wykona� pomiary rezystancji izolacji instalacji, 

- sprawdzi� stan ochrony zrealizowanej za pomoc� samoczynnego wył�czenia zasilania, 

- wykona� próby działania, 

Ze sprawdzenia, pomiarów i bada� nale�y sporz�dzi� protokół. 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona� zgodnie z normami: 

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

odbiorcze. 

Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powy�szymi: 

- BN - 85/3081-01 Urz�dzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych 

bada� odbiorczych. 
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2. OZNACZENIA I UWAGI DO RYSUNKÓW.  

2.1. Legenda opraw. 

A1 - oprawa do wbudowania na �wietlówki T5, typu QUATTRO T5 4x14W  HF, z kloszem, 

THORN 

A2 - oprawa do wbudowania na �wietlówki T8 pochodz�ca z demonta�u, z cz��ci 

zmodernizowanej komunikacji na parterze 

B1 - oprawa nastropowa na �wietlówki T5, typu DIFFUSALUX II G 2x28W HF PS OP, klosz 

opalowy, THORN 

B2 - oprawa nastropowa na �wietlówki kompaktowe, typu CHALICE C 190H 2x18W HF ,  

THORN 

B2A - oprawa nastropowa na �wietlówki kompaktowe, typu CHALICE C 190H 2x18W HF ,  

THORN + moduł awaryjny 

C1A - oprawa do wbudowania na �wietlówki kompaktowe, typu CHALICE 190H 1x18W HF ,  

THORN + moduł awaryjny 

D1A - oprawa do wbudowania na �wietlówki, typu VOYAGER EXEL 1x8W E3MT WHI MSR, 

THORN 

D2A - oprawa nastropowa na �wietlówki, typu VOYAGER EXEL 1x8W E3MT WHI MSF, 

THORN 

E1 - wypust do zasilenia o�wietlenia gablot zako�czony w puszce na wysoko�ci 2,3m 

E2 - wypust o�wietleniowy zako�czony w puszce na wysoko�ci 2,5m 

 

UWAGI: 

1. Wszystkie oprawy o�wietleniowe powinny by� dostarczone ze �ródłami �wiatła.  

2. W oprawach o�wietleniowych nale�y zastosowa� �wietlówki trójpasmowe o wska�niku oddawania barw 

Ra>80, kod barwy 840.  
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2.2. Oznaczenia. 

 
- zakres opracowania 

-  
 

- ł�czniki podtynkowe 16A, 250V, biały 

-  - wypust �cienny - puszka do kinkietów z pokrywk� 

 

 

 

- czujnik ruchu, na�cienny, k�t 180° 

 

- czujnik ruchu, nasufitowy, k�t 360° 

 
- gniazdo wtyczkowe 2-bieg 10/16A/Z, o stopniu ochrony IPX4, instalowane p/t 

 
 - opis gniazda wtyczkowego: 

rozdzielnica 

nr obwodu 

wysoko�� monta�u 

 

  - opis opraw o�wietleniowych: 

ilo�� i typ opraw 

ilo�� i moc lamp w oprawie 

rozdzielnica 

nr obwodu 

wysoko�� monta�u 

 
- oprawa pod�wietlany znak bezpiecze�stwa, w trybie pracy ci�głej, z piktogramem  

 

2.3. Uwagi do rysunków. 

1. Je�li nie opisano inaczej na planach instalacji, wył�czniki i przyciski nale�y instalowa� na wys. 1,7m. 

2. Wysoko�� monta�u gniazd podano na rysunkach. 

3. Stosowa� puszki ko�cowe p/t do monta�u osprz�tu na �rubki. Osprz�t przykr�ca� do puszek.  

4. Barwy �ył stosowanych przewodów powinny odpowiada� normie. 

5. Przewody i kable elektryczne nale�y prowadzi� w sposób umo�liwiaj�cy ich wymian� bez potrzeby 

naruszania konstrukcji budynku. Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.7 opisu. 

h=1,2m 

TP2.1 
obw.22

TP2.1 

2xA 
2x18W 

obw.8 
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3. RYSUNKI I PLANY. 

 

  


