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1. DANE PODSTAWOWE 

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
adoptowanego  pomieszczenia na pracowanie komputerow� na poddaszu 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, 
- rozdzielnica elektryczna pracowni komputerowej - TK, 
- 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. Zasilanie w energi� elektryczn�
Zasilanie nowo projektowanych obwodów gniazd wtykowych i o
wietlenia 

przebudowywanego pomieszczenia dydaktycznego przewiduje si	 z projektowanej tablicy 
elektryczne sali komputerowej oznaczonej TK. Projektowan� tablic	 TK nale�y zasili� przewodem 
YDY 5x4mm2 z istniej�cej tablicy elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu drugiego  pi	tra. W 
zwi�zku z tym w istniej�cej tablicy nale�y zabudowa� dodatkowe zabezpieczenie w postaci 
wył�cznika nadmiarowo pr�dowego 20A np. typu S303C20A 400V dla zabezpieczenia obwodu 
zasilaj�cego tablic	 TK.  
  

2.2. Rozdzielnica TK

Dla zasilanie obwodów elektrycznych adoptowanego pomieszczenia przewiduj	 si	
zabudow	 tablicy elektrycznej. Na 
cianie w miejscu wskazanym w cz	
ci rysunkowej opracowania 
nale�y zabudowa� tablic	 elektryczn� TK. Jako główny wył�cznik pr�du zaprojektowano 
rozł�cznik izolacyjny typu FR 40A/400V. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane 
b	d� na wył�cznikach instalacyjnych, a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wył�cznikach 
ró�nicowopr�dowych. Z tablicy zostan� zasilone obwody o
wietlenia, gniazd dedykowanych 
(komputerowych), gniazd ogólnego u�ytku oraz zasilania szafy dystrybucyjnej MDF z 
urz�dzeniami sieciowymi.  Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach 4/IE.  

.  
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2.3. O�wietlenie podstawowe

Instalacj	 o
wietlenia zaprojektowano w oparciu o norm	 PN-EN 12464-1. O
wietlenie 
wykonano w oparciu o oprawy produkcji LUG. W przebudowywanym pomieszczeniu 
przewidziano oprawy 
wietlówkowe 2x36W montowane bezpo
rednio do sufitu. 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 3x1,5 mm2. Przewody prowadzi� pod tynkiem. 
Rozmieszczenie opraw i ł�czników instalacji o
wietlenia pokazano na rysunku nr 2/IE. 

2.4. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Instalacj	 gniazd wtyczkowych 230 V projektuje si	 wykona� przewodami typu YDY�o 
3x2,5 mm2. W pomieszczeniu przewiduj	 si	 wykonania gniazd dedykowanych przeznaczonych 
dla zasilanie stanowisk komputerowych (oznaczone kolorem czerwonym) oraz wykonanie gniazd 
ogólnego u�ytku. W pomieszczeniu nale�y stosowa� osprz	t wtynkowy b�d natynkowy. 
Wszystkie gniazda b	d� zabezpieczone wył�cznikami ró�nicowopr�dowymi z pr�dem ró�nicowym 
30mA. Wysoko
� instalowania gniazd wtykowych na 
cianie – 0,30m od posadzki od posadzki. 
Przewody prowadzi� pod tynkiem, w rurkach b�d kanałach instalacyjnych dla gniazd 
montowanych w blokach biurowych. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysunku nr 
1/IE.  

2.5. Sie� strukturalna 

W pomieszczeniu przewiduj	 si	 wykonanie system okablowania strukturalnego. W 
pomieszczeniu nale�y zabudowa� 7 gniazd abonenckich typu RJ45 przy ka�dym stanowisku 
komputerowym. System okablowania strukturalnego nale�y zabudowa� w strukturze gwiazdy. 
Instalacja b	dzie dostarczała abonentom usługi  informatyczne z dost	pem do Internetu.  

Głównym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej pomieszczenia b	dzie 
projektowana szafa dystrybucyjna oznaczona na rysunku jako MDF. W zakresie inwestora 
pozostaje okre
lenie sposób dost	pu projektowanej sieci do sieci Internet. Proponuj	 si	
wykorzystanie istniej�cego poł�czenie telefonicznego  poprzez poł�czenie elementu aktywnego 
projektowanej szafy MDF z istniej�c� sieci� telefoniczn�. Szaf	 MDF nale�y wyposa�y� w 
kompletn� cz	
� pasywn� tj.: 

- panel zasilaj�cy, 
- panele porz�dkuj�ce, 
- elementy aktywne (po stronie inwestora) 
Z szafy IDF poprowadzi� kable UTP kat. 5e do gniazd RJ45 zgodnie z planem sieci logicznej 

rys. nr 3/IE. Kable UTP nale�y układa� pod tynkiem. 
Nale�y zastosowa� ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 5e, w którym do 

poszczególnych punktów abonenckich nale�y prowadzi� jedynie przewody UTP 4x2x0,5 kat 5e 
(ilo
� przewodów zale�na jest od ilo
ci gniazd abonenckich) i zaka�cza� je gniazdami RJ45 kat 5e. 
Przyszły u�ytkownik zadecyduje do którego gniazda w obr	bie danego lokalu nale�y przył�czy�
usług	 internetow�.  

Główne wytyczne: 

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi� od jednego producenta. 
- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej, 
- okablowanie wykona� skr	tk� 4 parow�, maksymalna dopuszczalna odległo
� pomi	dzy 
   panelem krosowym w szafie IDF, a gniazdem abonenckim wynosi 90m. 
Do szafy MDF nale�y doprowadzi� zasilanie 230V przewodem YDY�o 3x2,5mm2 z tablicy 

TK. Na tylniej 
ciance szafy nale�y zamontowa� puszk	 instalacyjn� o stopniu ochrony np. IP55 w 
celu podł�czenia głównego przewodu zasilaj�cego. Szaf	 IDF nale�y poł�czy� z szyn�
wyrównawcz� budynku za pomoc� przewody LgY 4mm2 
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2.6. Instalacja przeciwprzepi�ciowa

W celu ochrony mienia i osób przed przepi	ciami w rozdzielnicy TK nale�y zamontowa�
ochronniki przepi	ciowe klasy C typu DEHNquard TNS. 

2.7. 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.  

2.8. 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), 
-   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�. 

2.9. 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. 
        
















