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1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej  dla zadania pn.: 
„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach           
dz. nr 35/1, obr�b nr 1 Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie” 

1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodz�: 
- wewn�trzne linie zasilaj�ce, 
- zabudowa dodatkowego zabezpieczenia, 
- rozdzielnica elektryczna TG-1, 
- rozdzielnica  elektryczna przedszkola  TP, 
- instalacja o	wietleniowa,  
- instalacji gniazd wtykowych, 
- ochrona przeciwprzepi�ciowa, 
- ochrona przeciwpora
eniowa. 

1.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta

wyposa
enia elektrycznego. Obci�
alno	� pr�dowa długotrwała przewodów.”; 
[2].  PN-EN 12464-1 „�wiatło i o	wietlenie. O	wietlenie miejsc pracy.  Cz�	� 1: Miejsca pracy we 
wn�trzach.” 
[3].  PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa”; 

2. INSTACJE ELEKTRYCZNE 

2.1. Opis stanu istniej�cego

Istniej�cy budynek byłej szkoły w Bobolicach zasilany jest z sieci niskiego napi�cia poprzez 
przył�cze napowietrzno z istniej�cego słupa zlokalizowanego na działce inwestora. Pomiar energii 
elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym zlokalizowane s� wewn�trz budynku na I 
pi�trze klatki schodowej. Rozdział energii elektrycznej budynku odbywa si� za pomoc� dwóch 
rozdzielnic elektrycznych z których zasilane s� istniej�ce obwody elektryczne. Moc przył�czeniowa 
budynku wynosi 16,1 kW i pozostawia si� j� bez zmian.   

W zwi�zku z planowan� przebudow� pomieszcze� budynku nie wprowadza si� zmian w 
istniej�cy układ pomiarowy oraz w wielko	� zabezpieczenia przedlicznikowego, a moc 
przył�czeniow� pozostawia si� bez zmian. Ewentualne zwi�kszenie mocy przył�czeniowej 
pozostawia si� w gestii inwestora.  

2.2. Zasilanie

Dla potrzeb zasilanie przebudowywanej cz�	ci budynku na pomieszczenia przedszkolne  
nale
y zabudowa� now� tablice elektryczn� oznaczon� TP. Projektowan� tablic� przewiduj� si�
zasili� z istniej�cej tablicy elektrycznej TG-2 zlokalizowanej na klatce schodowej I pi�tra. W 
zwi�zku z powy
szym w tablicy TG-2 nale
y zabudowa� dodatkowe zabezpieczenie w postaci 
wył�cznika instalacyjnego 25A np. typu S303 C25A. Tablic� TP zasili� przewodem typu  YDY
o 
5x10mm2 z TG-2. W budynku nale
y równie
 przewidzie� główny wył�cznik pr�du, w tym celu 
nale
y zabudowa� w torze głównego kabla zasilaj�cego główny wył�cznik pr�du. Istniej�cy układ 
zasilania nale
y przebudowa� zgodnie z zał�czonym strukturalnym schematem zasilania rys. nr 
3/IE.       
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 Przewód zasilaj�cy wewn�trz budynku przewiduj� si� prowadzi� podtynkowo b�d� w 
listwach/rurkach instalacyjnych. Ideowy schemat zasilania pokazano na rysunku 3/IE.    

2.3. Bilans mocy

Zestawienie mocy dla budynku. 

Lp. Typ odbiorów 
Moc 

zainstalowana 
Współczynnik 

zapotrzebowania 

Moc 
zapotrzebowa

na 

1 
Gniazda wtyczkowe ogólnego 
przeznaczenia 

5,0kW 0,2 2,0 kW 

2 
Instalacja o	wietlenia 
wewn�trznego 

2,0 kW 0,8 1,6 kW 

3 
Urz�dzenia grzewcze oraz 
grzewczo wentylacyjne  

20,0 kW 0,2 4,0 kW 

4 
Pozostała istniej�ca instalacja 
budynku 

16,0 kW 0,5 8,0 kW 

Sumaryczna moc zapotrzebowana Pz=15,6kW 
Moc przył�czeniowa budynek Pp=16,1 kW 

2.4. Rozdzielnica TG-1

W zwi�zku z konieczno	ci� zabudowy głównego wył�cznika pr�du w budynku nale
y 
zabudowa� rozdzielnic� TG-1. Rozdzielnic� TG-1 przewiduje si� zabudowa� na I pi�trze obok 
istniej�cej rozdzielnicy TG-2. Jako główny wył�cznik pr�du w rozdzielnicy nale
y zastosowa�
rozł�cznik izolacyjny typy FRX 100A 3P wyposa
ony w cewk� wybijakow� przeznaczon� dla 
zdalnego sterowania z przycisku P.PO� zlokalizowanego przy głównym wej	ciu do budynku. Z 
rozdzielnicy nale
y zasili� istniej�ce tablice licznikowe TL oraz tablic� licznikow� mieszkania 
TLM zlokalizowanego na I pi�trze budynku. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów 
zrealizowane b�d� na wył�cznikach instalacyjnych. 

2.5. Rozdzielnica zaplecza sportowego TP

Wewn�trz budynku w miejscu pokazanym na rysunku nr 1/IE nale
y zabudowa�
rozdzielnic� elektryczn� TP  w obudowie wtynkowych o stopniu ochrony min. IP40. Jako główny 
wył�cznik pr�du w rozdzielnicy zaprojektowano rozł�cznik izolacyjny 100A 3P. Rozdzielnice 
nale
y zasili� przewodem  YDY
o 5x10mm2 z rozdzielnicy TG-1.  

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane b�d� na wył�cznikach 
instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wył�cznikach ró
nicowopr�dowych. 
Z rozdzielnic zostan� zasilone obwody dla zasilanie obwodów o	wietlenia i gniazd wtyczkowych 
oraz wszystkich urz�dze� wentylacyjnych oraz grzewcze zlokalizowane w pomieszczenia 
przedszkola. Schemat elektryczny rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 3/IE, 4/IE. 

2.6. O�wietlenie podstawowe

Instalacj� o	wietlenia zaprojektowano w oparciu o norm� PN-EN 12464-1. We wszystkich 
pomieszczeniach przewidziano oprawy ze 	wietlówkami kompaktowymi, jarzeniowymi. Ł�czniki 
instalacyjne montowa� na wysoko	ci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki.  Instalacje o	wietleniowe 
nale
y wykona� przewodami typu YDY
o 3x1,5mm2, YDY
o 4x1,5mm2. Przewody prowadzi� pod 
tynkiem pomieszczeniach. W pomieszczeniach wilgotnych nale
y zastosowa� osprz�t szczelny 
IP44. Rozmieszczenie opraw i ł�czników instalacji o	wietleniowej pokazano na rysunku 2/IE. 
Instalacj� o	wietleniow� nale
y wykona�: 
- w rurkach instalacyjnych w pomieszczeniu warsztatu, 
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- pod tynkiem w pomieszczeniach ze 	cian murowanych,  
- w rurkach karbowanych w 	cianach g-k. 

2.7. O�wietlenie ewakuacyjne

O	wietlenie ewakuacyjne ma zapewni� bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku 
o	wietlenia podstawowego z powodu awarii lub po
aru. Oprawy awaryjne – musz� umo
liwi�
bezpieczne zako�czenie pracy w razie zaniku napi�cia  podstawowego. Do celów o	wietlenia 
awaryjno-ewakuacyjnego słu
y� b�d�  wydzielone oprawy o	wietlenia ogólnego oznaczone na 
rzucie „AW”. Oprawy te zostan� wyposa
one w elektroinwertery, które w przypadku zaniku 
napi�cia podstawowego przeł�cz� automatycznie jedn� ze 	wietlówek w oprawie na zasilanie z 
własnej baterii akumulatorów. Do opraw awaryjnych nale
y doprowadzi� dodatkowy przewód 
fazowy z przed ł�cznika o	wietlenia danego obwodu. Wymagany czas podtrzymania o	wietlenia 
ewakuacyjnego wynosi 2 godziny.  

2.8. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Instalacj� gniazd wtyczkowych 230 V nale
y wykona� przewodami typu YDY
o 3x2,5mm2 
układanymi pod tynkiem. Zastosowa� osprz�t wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w 
pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny. Gniazda w łazienkach  oraz 
pomieszczeniach sali gimnastycznej zamontowa� na wysoko	ci 1,1-1.2m nad podłog�, a w 
pozostałych pomieszczeniach na wysoko	ci 0,3m. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano 
na rysunku nr 1/IE. 

2.9. Zasilanie urz�dze� grzewczo – wentylacyjnych

Wentylatory kanałowe oraz nagrzewnice kanałowe nale
y zasili� z obwodu o	wietlenia ora 
z odr�bnych obwodów elektrycznych wyprowadzonych z tablicy elektrycznej TP. Wszystkie 
urz�dzenia nale
y zasili� zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób sterowania został opisany w 
projekcie instalacji sanitarnych (wytyczne wentylacji). Sterowania wykona� zgodnie z wytycznymi 
w/w dokumentacji.   

2.10. Wył�cznik P-PO�
Przy głównym wej	ciu do budynku od strony ulicy nale
y zabudowa� wył�cznik P-PO�

wył�czaj�ce napi�cie z całego budynku. Do przycisku P-PO� nale
y doprowadzi� kabel HDGs 
2x1,5mm2.  

2.11. Instalacja przeciwprzepi�ciowa

W celu ochrony mienia i osób przed przepi�ciami w rozdzielnicy TG-1 budynku nale
y 
zamontowa� ochronniki przepi�ciowe klasy B+C typu DEHNquard TNS, a w rozdzielnicy TP  
ochronniki klasy C typu DEHNquard TNS. 

2.12. Ochrona przeciwpora	eniowa

Układ zasilania obwodów elektrycznych nale
y wykona� w systemie TN–S tzn. z 
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochron� przed dotykiem bezpo	rednim zastosowano 
Samoczynne Wył�czenie Zasilania, zrealizowane na wył�cznikach samoczynnych oraz 
rozł�cznikach bezpiecznikowych.  

2.13. Uwagi ko�cowe 

Po wykonaniu w/w  robót nale
y wykona�: 
-  odbiór instalacji elektrycznej 
W tym celu nale
y dostarczy� : 
-   protokół odbioru robót  elektrycznych, 
-   protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodów), 
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-   protokoły skuteczno	ci szybkiego wył�czania, badania ci�gło	ci przewodów, pomiar   
    uziemienia, 
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urz�dze�
Wszystkie prace instalacyjne nale
y wykona� zgodnie z ustaw� Prawo Budowlane oraz 
obowi�zuj�cymi przepisami i normami bran
owymi, przy zachowaniu zasad   BHP i wymaga�
p.po
. 

2.14. Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporz�dzenia planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia poniewa
 nie wyst�puj� roboty przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku 
z wysoko	ci powy
ej 5,0 m. 

        Opracował: 

        

        












