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I. OPIS TECHNICZNY  
do projektu budowlanego: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
wiejskiego domu towarowego dla potrzeb centrum usług społecznościowych w Janowie przy 

Plac Grunwaldzki 9 dz. nr ewid. 130, obr Janów - część elektryczna” 

1. Podstawa opracowania 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

• umowy z Inwestorem, 
• projektu architektonicznego, 
• aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu 1:500 do celów projektowych, 
• umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej NR 18227924975/B/D/2016 zawartej w 

dniu 12.12.2016r. pomiędzy Gminą Janów a TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
• uzgodnień z Inwestorem, 
• projektów związanych, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
• obowiązujących przepisów i norm. 

2. Zakres opracowania 
Projekt niniejszy obejmuje: 

• demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku, 
• demontaż zasilania, wykonanego linią napowietrzną za pomocą przewodu YDY-żo 5x4, budynku 

gospodarczego oznaczonego na planie zagospodarowania terenu nr 3 wraz ze słupem drewnianym 
w/w linii napowietrznej, na którym zamontowane są dwie lampy oświetlenia ulicznego na 
wysięgnikach przeznaczone również do demontażu,   

• strukturę zasilania projektowanego budynku, 
• wyłącznik główny prądu WGB dla projektowanego budynku, 
• wyłącznik p.pożarowy, 
• zasilanie wyłącznika WGB z projektowanego wg oddzielnego opracowania zestawu złączowo-

pomiarowego ZZP zlokalizowanego w linii ogrodzenia działki, 
• tablicę główną TG, 
• tablice oświetleniowe T1, T2 i T3, 
• tablicę kotłowni TK, 
• instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku tj.: 

ü instalacje oświetleniowe obiektu, 
ü instalacje gniazd wtykowych, 
ü instalacje siłowe, 

• wewnętrzne linie zasilające, 
• instalacje słaboprądowe w budynku tj.:  

ü instalacje sieci logicznej,  
• instalację wyrównawczą, 
• instalację odgromową i uziemiającą, 
• ochronę przeciwporażeniową, 
• ochronę przeciwprzepięciową. 

 
UWAGA: 
Niniejszy projekt nie obejmuje: 

• przebudowy przyłącza energetycznego tj. od miejsca przyłączenia do zestawu złączowo-
pomiarowego ZZP wraz z tym zestawem, 
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3. Charakterystyka techniczna obiektu 
Napięcie zasilania - Un=230/400V 
Moc zainstalowana   - Pn = 81,02kW 
Moc szczytowa - Ps= 28,85kW 
Moc przyłączeniowa - Pp= 17,00kW 

     Rodzaj zasilania obiektu  - z zestawu złączowo-pomiarowego ZZP kablem 
typu YKY-żo 5x16mm2 do wyłącznika głównego 
budynku WGB, 

Układ sieci zasilającej - TT 
Układ instalacji odbiorczej - TT 
Środki ochrony przeciwporażeniowej - izolacja ochronna, samoczynne szybkie 

wyłączenie zasilania wyłącznikami różnicowo-
prądowymi, połączenia wyrównawcze, II klasa 
izolacji wszystkich tablic i rozdzielnic. 

Środki ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej - ochronniki I° i II° w wyłącznik WGB, 

4. Zasilanie energetyczne obiektu 
 

Obecnie energia elektryczna doprowadzona jest do przebudowywanego budynku na podstawie 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej NR 18227924975/B/D/2016 zawartej w dniu 
12.12.2016r. pomiędzy Gminą Janów a TAURON DYSTRYBUCJA S.A..  

Modernizowany budynek zasilany jest istniejącym przyłączem kablowym doprowadzonym ze złącza 
kablowego umieszczonego w linii ogrodzenia działki. W korytarzu na piętrze budynku zabudowane jest 
zabezpieczenie główne przedlicznikowe w postaci wkładek bezpiecznikowych. Z zabezpieczenia głównego 
zasilana jest tablica licznikowa, która zabudowana jest na spoczniku klatki schodowej. W obudowie tablicy 
licznikowej znajduje się również modułowa tablica główna budynku z zabezpieczeniami poszczególnych 
obwodów instalacji elektrycznej. 

Ze względu na niepewny stan techniczny instalacji elektrycznych oraz modernizację 
ogólnobudowlaną budynku istniejące instalacje elektryczne należy zdemontować.  

Z bilansu mocy przeprowadzonego dla modernizowanego budynku wynika, iż moc szczytowa 
obiektu wynosi 28,85kW. Na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej moc umowna wynosi 
17,00kW, w związku z powyższym Inwestor wystąpi do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy 
przyłączeniowej do wartości 32,0kW, co pokryje pełne zapotrzebowanie mocy dla przebudowywanego 
budynki. 

W przebudowanym układzie zasilania budynku miejscem dostarczenia energii elektrycznej oraz 
jednocześnie granicą eksploatacji będą zaciski prądowe wyjściowe od zabezpieczeń w zestawie ZZP w 
kierunku instalacji odbiorcy. 

Lokalizacja zestawu ZZP została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu przedstawionym 
na rys. nr E-01. 

W ramach niniejszego projektu należy wykonać trójfazową wewnętrzną linię zasilającą od zestawu 
złączowo-pomiarowego ZZP do wyłącznika głównego budynku WGB zlokalizowanego w wiatrołapie 
budynku zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. nr E-01. 

Z wyłącznika WGB zostanie zasilona tablica główna TG budynku. 
Projekt przebudowy zestawu złączowo-pomiarowego ZZP, stanowi zakres odrębnego opracowania i 

nie jest objęte niniejszym projektem.   
Z zestawu złączowo-pomiarowego ZZP zlokalizowanego w granicy działki należy wykonać 

wewnętrzną linię zasilającą kablem typu YKY-żo 0,6/1kV 5x16mm2 zasilająca główny wyłącznik budynku 
WGB.  

Schemat ideowy układu zasilania został przedstawiony na rys nr E-11.  
 Do wyłącznika WGB należy doprowadzić uziemienie ochronne o rezystancji R≤10Ω.  
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5. Wyłącznik główny budynku WGB 
 
Wyłącznik główny budynku składa się z  jednej skrzynki o wymiarach 400x400x245. Obudowa 

wyłącznika głównego budynku wykonana będzie z samogasnącego poliestru (wzmocnionego włóknem 
szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysoką 
temperaturę oraz czynniki atmosferyczne z użebrowanymi ściankami. 

W skrzynce wyłącznika głównego „WGB” zostanie zamontowany rozłącznik izolacyjny FRX303 100A 
oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S301C2 w obudowie S2. 
 Skrzynka wyłącznika przystosowana będzie do zamykania na zamek patentowy oraz dodatkowo 
oznaczona zostanie tabliczką ostrzegawczą i opisem. Skrzynkę wyłącznika głównego budynku należy 
zamontować w wiatrołapie budynku zgodnie z planem instalacji przedstawionym na rys. nr E-05. 

Schemat ideowy wyłącznika „WGB” przedstawiony jest na rys. nr E-11. 

6. Tablica główna TG 
 

Tablica TG  modernizowanego budynku została zaprojektowana w oparciu o system dwóch obudów 
p/t z blachy stalowej typu OWS 2-4 O prod. H. Sypniewski o stopniu ochrony IP43. Obudowę tablicy TG 
należy wyposażyć w modułowe panele osłonowe z materiału izolacyjnego nazwane "SYSTEM S". 
Obudowa wyposażona w w/w panele posiada II klasę izolacji. Tablicę TG należy zabudować w miejscu 
wskazanym na planach instalacji rys. nr E-05. Kabel typu YDY-żo  5x16mm2 zasilający tablicę TG 
należy prowadzić w rurze ochronnej KR 50. 

Wymiary gabarytowe tablicy TG wynoszą: 
- szerokość    - 1100mm, 
- wysokość     - 650mm, 
- głębokość     - 150mm 

Schemat ideowy układu zasilania tablicy TG został przedstawiony na rys. nr E-12. Widok 
wewnętrzny tablicy TG zostały pokazane na rys. nr E-13. 
Tablicę TG należy zabudować na wysokości 1,2m jako p/t.    

7. Tablica oświetleniowa T1 
Tablica oświetleniowa T1 została zaprojektowana w oparciu o system obudów p/t z blachy stalowej 

typu OWS 1-4 O prod. H. Sypniewski o stopniu ochrony IP43. 
Obudowę tablicy T1 należy wyposażyć w modułowe panele osłonowe z materiału izolacyjnego 

nazwane "SYSTEM S". Obudowa wyposażona w w/w panele posiada II klasę izolacji. Tablicę należy 
zabudować w miejscu wskazanym na planie instalacji rys. nr E-03.  

Kabel zasilający tablicę T1 należy prowadzić w rurze ochronnej RKGS40. 
  Wymiary gabarytowe tablicy T1 wynoszą: 

- szerokość    - 300mm, 
- wysokość     - 650mm, 
- głębokość     - 150mm 

Tablicę T1 należy zamontować na wysokości 1,2m jako p/t. 
Schemat ideowy tablicy T1 został przedstawiony na rys. nr E-14. Widok wewnętrzny tablicy T1 

zostały pokazane na rys. nr E-15. 
Tablicę T1 należy zasilić przewodem typu YDY-żo 5x6mm2 z tablicy głównej TG. 

8.Tablica oświetleniowa T2 
Tablica oświetleniowa T2 została zaprojektowana w oparciu o system obudów p/t z blachy stalowej 

typu OWS 1-6 O prod. H. Sypniewski o stopniu ochrony IP43. 
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Obudowę tablicy T2 należy wyposażyć w modułowe panele osłonowe z materiału izolacyjnego 
nazwane "SYSTEM S". Obudowa wyposażona w w/w panele posiada II klasę izolacji. Tablicę należy 
zabudować w miejscu wskazanym na planie instalacji rys. nr E-07.  

Przewód zasilający tablicę T2 należy prowadzić w rurze ochronnej RKGS40. 
  Wymiary gabarytowe tablicy T2 wynoszą: 

- szerokość    - 300mm, 
- wysokość     - 950mm, 
- głębokość     - 150mm 

Tablicę T2 należy zamontować na wysokości 1,2m jako p/t. 
Schemat ideowy układu zasilania tablicy T2 został przedstawiony na rys. nr E-16. Widok 

wewnętrzny tablicy T2 zostały pokazane na rys. nr E-17. 
Tablicę T2 należy zasilić przewodem typu YDY-żo 5x10mm2 z tablicy TG. 

9.Tablica oświetleniowa T3 
Tablica oświetleniowa T3 została zaprojektowana w oparciu o system obudów n/t z blachy stalowej 

typu ONS 1-4 O prod. H. Sypniewski o stopniu ochrony IP43. 
Obudowę tablicy T3 należy wyposażyć w modułowe panele osłonowe z materiału izolacyjnego 

nazwane "SYSTEM S". Obudowa wyposażona w w/w panele posiada II klasę izolacji. Tablicę należy 
zabudować w miejscu istniejącej tablicy w budynku gospodarczym oznaczonym nr 3 na planie 
zagospodarowania terenu.  

Przewód zasilający tablicę T3 należy prowadzić w rurze ochronnej RL25 n/t. 
  Wymiary gabarytowe tablicy T3 wynoszą: 

- szerokość    - 300mm, 
- wysokość     - 650mm, 
- głębokość     - 150mm 

Tablicę T3 należy zamontować na wysokości 1,2m jako n/t. 
Schemat ideowy układu zasilania tablicy T3 został przedstawiony na rys. nr E-18. Widok 

wewnętrzny tablicy T3 zostały pokazane na rys. nr E-19. 
Tablicę T3 należy zasilić kablem typu YKY-żo 5x4mm2 z tablicy TG prowadzonym w ziemi zgodnie 

z planem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. nr E-01. 

10. Tablica kotłowni TK 
 

Tablicę kotłowni należy wykonać w II klasie izolacji na bazie obudowy natynkowej o stopniu 
ochrony IP 65. 

Z tablicy kotłowni TK zostały zasilone obwód gniazd wtykowych potrzeb ogólnych, gniazdo 
wtykowe grzałki zasobnika cwu, obwód oświetlenia kotłowni oraz tablicę zasilająco-sterowniczą układu 
technologicznego kotłowni. 

Miejsce lokalizacji tablicy TK zostało przedstawione na planie instalacji rys. nr E-03. Schemat 
ideowy tablicy TK  wraz z widokiem wewnętrznym tablicy TK pokazane zostały został na rys. nr E-20. 

Tablicę TK należy zamontować na wysokości 1,2m. W kotłowni należy wykonać instalację 
oświetleniową oraz gniazd wtykowych 230V zgodnie z planami instalacji przedstawionymi na rys. nr E-02 i 
nr E-03.  

11. Winda 
 
Z tablicy głównej TG zostanie zasilona winda. Dwa przewody zasilające windę należy prowadzić w 

rurach ochronnych p/t poza szybem windy. W szybie windy zostanie wykonana instalacja oświetleniowa w 
postaci opraw żarowych montowanych na każdej kondygnacji. Natężenie oświetlenia przy zespole 
napędowym windy powinno wynosić min. 200lx. Instalację oświetleniową oraz instalację gniazda 
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serwisowego w podszybiu wykona dostawca windy. Zarówno obwód oświetlenia szybu windowego jak i 
gniazda serwisowego będą zasilane z tablicy zasilająco-sterowniczej windy TW, która dostarczana jest w 
komplecie wraz z windą.  

Przewody zasilające tablicę TW należy pozostawić z zapasem przewodu min. 5,0m. 
Sterowanie windą odbywać się będzie za pomocą szafy sterowniczej dostarczanej przez producenta 

windy. Ze względu na typ windy oraz zastosowanie dodatkowej opcji zjazdu awaryjnego (po wyłączeniu lub 
zaniku zasilania następuje jednorazowy zjazd windy do najbliższej kondygnacji) zrezygnowano z zasilania 
windy sprzed wyłącznika głównego prądu. 

12. Instalacja oświetlenia 
Instalacje oświetleniowe w projektuje się wykonać przewodami YDY-żo -750V o odpowiedniej 

ilości żył układanymi w p/t.  
 Przekroje przewodów dla poszczególnych obwodów instalacji oświetleniowej zostały podane na 

schematach ideowych tablic oświetleniowych. 
 We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych należy montować osprzęt w wykonaniu 

hermetycznym. Łączniki należy montować na wysokości 1,2m. Instalację oświetleniową należy wykonać na 
bazie osprzętu serii KWADRAT prod. Berker. 

Wybrane obwody lub grupy oświetleniowe obwodów będą załączane za pomocą czujników ruchu 
montowanych zgodnie z planami instalacji. Typy czujników ruchu i wysokości ich montażu zostały podane 
na planach instalacji. 

Typy opraw dobrano do funkcji użytkowej oraz charakteru pomieszczeń. Rozmieszczenie opraw 
oraz ich typy przedstawiono na załączonych planach instalacji rys. nr E-02, E-04 i rys. nr E-06. 

Średnie natężenie oświetlenia dobrano do wymagań normy PN-EN 12464-1:2003. Obliczenia 
podstawowych parametrów oświetlenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego DIALUX. 

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej natężenie w poszczególnych pomieszczeniach musi spełniać 
wymagania podane w normie PN-EN 12464-1:2003 co należy potwierdzić pomiarami.   

Oprawy oświetleniowe należy montować jako na stropowe. 
Oprawy oświetleniowe oznaczone na planach kolorem zielonym należy wyposażyć w moduł oświetlenia 

awaryjnego 1h i 3h.  
Nad drogach ewakuacyjnych zostały zaprojektowane ewakuacyjne oprawy kierunkowe z piktogramami. 

13. Instalacja gniazd wtykowych 
 

Instalacje elektryczne wewnętrzne gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDY-żo 3x2,5-
750V układanymi p/t .  

Skrzynkę przycisku p.poż. wyłącznika głównego należy montować jako p/t na wysokości 1,2m. 
Typy oraz przekroje przewodów podano na schematach ideowych tablic. 
Wysokości montażu poszczególnych gniazd wtykowych zostały podane na plan instalacji rys. nr E-

03, E-05 i rys. nr E-07.  
W pomieszczeniach wilgotnych należy montować gniazda w wykonaniu hermetycznym. 

14. Instalacja siłowa 
 

Instalacja siłowa w budynku obejmuje zasilanie min: jednostki zewnętrznej systemu klimatyzacji, 
kuchni elektrycznych oraz tablic. Przekroje przewodów i kabli zostały podane na planach instalacji oraz 
schematach ideowych poszczególnych tablic. Kable oraz przewody do tablic należy prowadzić w rurach 
ochronnych RKGS40 p/t natomiast pozostałe przewody bezpośrednio układać p/t. 

Plan instalacji siłowej oraz wewnętrznych linii zasilających został przedstawiony na rys. nr E-03, E-05 i 
E-07. 

Rury ochronne należy układać w trakcie robót budowlanych.  
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15. Instalacja elektryczna kotłowni 
 

15.1.   
W zakres instalacji elektrycznej kotłowni wchodzą : 
- tablica rozdzielcza kotłowni TK 
- instalacja oświetleniowa 
- instalacja gniazd wtykowych 
- ochrona od porażeń 
 
15.2.   

Zasilanie rozdzielni kotłowni ujęto na planie instalacji elektrycznych piwnic. Tablice rozdzielczą 
usytuowano w pomieszczeniu kotłowni. Tablicę wykonać w drugiej klasie izolacji. 
 
15.3. 
Instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodami YDY-żo 3x1,5mm2, osprzęt 
podtynkowy szczelny IP44.  
 
15.4.  
Instalację zasilania urządzeń technologicznych wykonać przewodami YLY układanymi w korytkach 
PVC oraz rurach ochronnych pod posadzką a podejścia pojedynczych przewodów do urządzeń osłonić 
rurą.  
 
15.5.  
Ochronę dodatkową stanowi samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TT za pomocą 
wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania ∆I=30mA. Ochronie dodatkowej podlegają 
wszystkie metalowe części urządzeń i instalacji mogących znaleźć się pod napięciem. Dla wyrównania 
potencjałów należy wykonać puszkę instalacji wyrównawczej PW i przyłączyć ją do uziomu obiektu. Do 
szyny wyrównawczej przyłączyć przy pomocy przewodu LY6 i objemek wszystkie rurociągi i urządzenia 
oraz metalową wkładkę komina. Przewód ochronny ma mieć kolor żółto-zielony. 
 
15.6 
Instalację zasilającą i sterowniczą układu technologicznego kotłowni wykona specjalistyczna firma 
dostarczająca kocioł. 
 Układy zasilania i sterowania pracą urządzeń kotłowni zabudowane zostaną w tablicy zasilająco-
sterowniczej TSK. Tablica zasilająco-sterowniczą TSK jest  kompletnym wyrobem, prefabrykowanym i 
dostarczanym przez dostawcę kotła jako jego wyposażenie. 
15.7 
Instalację zasilającą i sterowniczą układu technologicznego solarów wykona specjalistyczna firma 
dostarczająca układ solarny. 
 Układy zasilania i sterowania pracą urządzeń solarów zabudowane zostaną w tablicy zasilająco-
sterowniczej SSL. Tablica zasilająco-sterowniczą SSL jest  kompletnym wyrobem, prefabrykowanym i 
dostarczanym przez dostawcę układu solarnego jako jego wyposażenie. 
 

16. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

         Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie żądanych 
parametrów powietrza w pomieszczeniu tj. odprowadzenie zużytego powietrza oraz utrzymanie 
odpowiedniej wilgotności względnej i temperatury w pomieszczeniach oraz dostarczenie do pomieszczeń 
świeżego powietrza w ilościach wymaganych ze względów higienicznych. 

W ramach wentylacji mechanicznej zostaną zamontowane dwa wentylatory dachowe WD1 i WD2 
oraz siedem wentylatorów ściennych. Wentylatory dachowe będą załączane indywidualnymi łącznikami 
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zabudowanymi w pomieszczeniach p0.9 i p1.8, natomiast wentylatory ścienne będą załączane wraz z 
oświetleniem poszczególnych pomieszczeń. 

Podejścia do wentylatorów dachowych należy wykonać w rurach ochronnych RL i zabezpieczyć 
przed przeciekami wody.  

W budynku została zaprojektowana instalacja klimatyzacji na bazie jednej jednostki zewnętrznej i 
dziewięciu jednostek wewnętrznych. W ramach niniejszego projektu należy zasilić jednostkę zewnętrzną 
ozn. KLZ zlokalizowane na dachu budynku.  

UWAGA 1: 
Przewody sterownicze od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej oraz przewody 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów wykona dostawca i instalator 
systemu klimatyzacji wraz z lokalnymi regulatorami i przewodami do tych regulatorów.  

 

17. Projekt zagospodarowania terenu 
 
Modernizowany budynek będzie zasilany linią kablową YKY-żo 5x16mm2 z zestawu złączowo-

pomiarowego ZZP umieszczonego w linii ogrodzenia działki. 
Istniejącą tablicę T3 w budynku gospodarczym ozn. Nr 3 na rys. nr E-01 należy wymienić na nową, 

a obecnie zasilającą ją linię napowietrzną należy zdemontować a następnie tablicę T3 należy zasilić 
projektowana linia kablową typu YKY-zo 5x4 mm2 . 

18. Linie kablowe w terenie 
 

Linie kablowe n.n. poprowadzić w wykopie na głębokość 70cm natomiast szerokość wykopu 40cm. 
Kable należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości warstwy 10cm. Na kablach ułożyć opaski 
identyfikacyjne, na których należy wytłoczyć następujące dane: 
- typ kabla, 
- relację linii kablowej, 
- nazwę użytkownika, 
- rok ułożenia. 
 Po ułożeniu kabli w wykopie przysypać je 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą rodzimego 
gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią kalandrową PCV koloru niebieskiego o szerokości 
25cm, po czym wykop całkowicie zasypać.  

W miejscu skrzyżowań projektowanych kabli z projektowaną lub istniejącą infrastrukturą 
podziemną oraz pod ciągami komunikacyjnymi kable należy układać w rurach ochronnych zgodnie z palnem 
zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. nr E-01. 
 Stan techniczny linii zasilających należy ocenić w oparciu o pomiary rezystancji izolacji 
miernikiem. Po wybudowaniu linii kablowych należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli 
przez uprawnionego geodetę. Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy N-
SEP-E-004 oraz PN –76/E-05125.  

19. Ochrona przetężeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobór przewodów 
 

Wartości zabezpieczeń dobrano dla znamionowych prądów obciążenia jak również ze względu na 
występujące prądy zwarciowe w poszczególnych punktach instalacji, oraz ze względu na wymaganą 
selektywność zadziałania poszczególnych zabezpieczeń. 

Wartości zabezpieczeń i ich typy podane są na schematach poszczególnych tablic i rozdzielnic. 
Przewody dobrano ze względu na wartości zabezpieczeń nadprądowych w poszczególnych obwodach z 
uwzględnieniem współczynników poprawkowych wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla 
uzyskania spadków napięć od punktu zasilającego do punktów poboru mocy poniżej 5%. 

W instalacjach należy stosować dostępne na rynku przewody z żyłą ochronną w izolacji koloru 
żółto-zielonego oraz z żyłą neutralną w izolacji jasnoniebieskiej. 
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20. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 
 
 Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41. Układ sieci zasilającej i 
instalacji odbiorczej TT. Ochronę przeciwporażeniową zapewnia samoczynne szybki wyłączenie poprzez 
wyłączniki różnicowo-prądowe dla odbiorników końcowych oraz II klasa izolacji wszystkich tablic i 
rozdzielnic.  

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych 
połączonych z uziemieniem. Do odbiorników 1-fazowych stosować instalację trzyżyłową a w układach 3-
fazowych – pięciożyłową. Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę zielono-żółtą. Przewody te w 
tablicach i rozdzielnicach należy podłączyć pod zaciski PE.  
 Działanie zainstalowanych urządzeń ochronnych uważa się za skuteczne, jeżeli spełniony jest 
warunek: 

RA⋅ Ia ≤ 50 
gdzie: 

RA⋅- suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących [Ω] 
Ia⋅- prąd zapewniający odpowiednio szybkie samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego. 

W przypadku urządzeń różnicowoprądowych prąd Ia jest równy znamionowemu prądowi 
wyzwalającemu tych urządzeń tj. I∆n.  

UWAGA: 
 Przed oddaniem wykonanych instalacji do użytkowania, należy wykonać pomiary ciągłości 
przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, sprawdzić wyłączniki różnicowoprądowe za pomocą 
testera, sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły 
pomiarowe. 

21. Instalacja wyrównawcza 
 

W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować puszkę instalacji wyrównawczej. Do puszki PW 
należy podłączyć przewodem LgY-żo6 części metalowe obce tj. rurociągi wodno-kanalizacyjne 
(możliwie najbliżej miejsca ich wprowadzenia do budynku), dostępne części metalowe budynku, 
metalowe obudowy wszystkich urządzeń instalacje wod.-kan. i c.o. konstrukcje stalowe, drzwi, obudowy 
urządzeń i inne metalowe elementy nie przeznaczone do przewodzenia prądu. 

W pomieszczeniach z umywalkami należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze poprzez 
zamontowanie puszek wyrównawczych PW i połączenia z nimi linką LgY-żo 6mm2 wszystkich części 
metalowych urządzeń i instalacji wod.-kan. znajdujących się w pobliskich pomieszczeniach sanitarnych, 
puszki PW należy połączyć linką LgY-żo 6mm2 z zaciskiem PE w najbliższej tablicy oświetleniowej. 

Zabudowany w instalacji wodnej wodomierz należy zbocznikować stosując linkę miedzianą o 
przekroju 16 mm2 . Należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i sporządzić protokoły. 

22. Ochrona  przeciwprzepięciowa 
 

Ochronę przeciwprzepięciową urządzeń technicznych zaprojektowano w oparciu o wymagania 
zawarte w PN-IEC 50364-4-443. Ze względu na charakter obiektu zaprojektowano dwustopniowy system 
ochrony przepięciowej. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych należy zainstalować 
zespolony ogranicznik przepięć pierwszego i drugiego stopnia, ograniczający udary do poziomu 
wytrzymywanego przez urządzenia tj. 1÷1,5kV. 

Zarówno pierwszy, jaki i drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej T1 i T2 (klasa B+C) został 
zamontowany w tablicy głównej TG budynku. 
  Zintegrowany układ ograniczników przepięć T1 i T2 (klasy B+C) został zaprojektowany w oparciu 
o zestaw ochronników typu SP-B+C/3+1 prod. EATON. Zestaw ten zapewnia właściwą ochronę przed 
przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi indukowanymi przez sprowadzenie wartości napięć 
udarowych do poziomu odpowiadającemu kategorii C. 
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Dopuszczalna wartość wypadkowej rezystancji uziemienia obiektu nie powinna przekraczać 10Ω. 

23. Ochrona odgromowa 
 

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 został przyjęty IV stopień ochrony 
odgromowej. W związku z powyższym dla budynku należy wykonać instalację odgromową (LPS) 
spełniającą wymagania IV poziomu ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych 
wykonaną drutem Fe/Zn Φ 8. Zwody poziome niskie po obwodzie budynku należy układać na 
dedykowanych uchwytach montowanych do dachu. 

Zewnętrzne urządzenie LPS ma za zadanie: 
- przejąć wyładowanie piorunowe skierowane w obiekt (za pomocą układu zwodów), 
- odprowadzić prąd pioruna bezpiecznie do systemu uziomowego (za pomocą przewodów 

odprowadzających). 
Na dachu należy wykonać zwody pionowe w postaci masztów odgromowych prostych o 

wysokościach 3m montowanych do kominów zgodnie z planem instalacji odgromowej. 
Dzięki zwodom pionowym ochroną odgromową zostały objęte wszystkie urządzenia znajdujące się 

na dachu. 
Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Fe/Zn Φ 8 układanym w rurach ochronnych p/t 

fi 20 o odporności udarowej 100kV. 
Dopuszcza się wykonanie zwodów poziomych na wspornikach dachowych przyklejanych do 

pokrycia dachu. Wsporniki dachowe należy montować w odległości 0,8m od siebie.  
Przewody uziemiające łączące system uziomowy z przewodami odprowadzającymi należy wykonać 

z płaskownika Fe/Zn 30×4. Przewody uziemiające zostaną połączone z przewodami odprowadzającymi 
przez zaciski kontrolne umieszczone na skrzynkach w opasce wokół budynku.  

W przypadku montażu dodatkowych urządzeń na dachu (nie wyszczególnionych na rzucie dachu) 
należy chronić je zgodnie z normą  PE-EN 62305. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją. 
Całą instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami PE-EN 62305. Po wykonaniu instalacji 
odgromowej należy wykonać pomiary i sporządzić metrykę instalacji odgromowej. 

W instalacji należy wykorzystać istniejący uziom otokowy, który należy przebudować wg 
niniejszego planu, 

Projektowany fragment uziomu otokowego z płaskownika Fe/Zn30x4 należy prowadzić na 
głębokości 0,8m w odległości nie mniejszej niż 1,0m od fundamentów budynku. Dla każdego złącza 
kontrolnego należy dodatkowo wykonać pogrążany pionowy uziom połączony z uziomem otokowym. 

 Instalacje podziemne wprowadzane do budynku w miejscu skrzyżowania z bednarką należy chronić 
rurami osłonowymi. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziomu nie może 
przekraczać 10Ω.  

Plan instalacji odgromowej został przedstawiony na rys. nr E-10. 
 

24. Instalacja lokalnej sieci logicznej 

24.1 Wstęp  
 W trakcie prac instalacyjnych w pomieszczeniach budynku Inwestora wykonane zostanie 
okablowanie strukturalne Lokalnej Sieci Logicznej. 
Zakres przeprowadzonych robót instalacyjnych będzie obejmował: 

- instalację 24 punktów dostępu do lokalnej sieci logicznej, 
- ułożenie kabli FTP kat. 6   4x2x0,5mm2, 
- terminację kabli FTP w gniazdach i panelach krosowniczych,  
- instalację szafy dystrybucyjnej SD 19". 

 Prace przy budowie okablowania sygnałowego sieci logicznej należy wykonać w oparciu o system 
okablowania strukturalnego renomowanej firmy. 
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 Okablowanie strukturalne Lokalnej Sieci Logicznej powinno spełniać wymagania: europejskiej 
normy ANSI/TIA//EIA-568-B.2.1 Commercial Building Telecommunications Standard Part 2: Addendum 1: 
Transmission Performance Sp ecification for 4 Pair 100 Ohm category 6 cabling, 2002. 
 Poszczególne elementy instalacji logicznej oraz system jako całość muszą spełniać wymagania 
ogólnie przyjętych norm dla okablowania strukturalnego sieci logicznej. Dla całej instalacji należy 
zastosować osprzęt tego samego wytwórcy co umożliwi uzyskanie wieloletniej gwarancji dla wykonanej 
instalacji.  

24.2 Opis rozwiązań technicznych 
 
 Okablowanie sygnałowe sieci informatycznej realizuje transmisję danych cyfrowych z 
przepustowością łącz zapewniającą implementację szerokiej gamy aplikacji. System ten daje podstawę 
umożliwiającą posadowienie na niej wszystkich współcześnie implementowanych i przewidywanych w 
przyszłości aplikacji. Okablowanie strukturalne zgodne jest z obecnie obowiązującymi normami polskimi, 
europejskimi i międzynarodowymi.  
 System okablowania sygnałowego zapewnia kompatybilność ze stosowanymi obecnie standardami 
oraz wydajność gwarantującą implementację standardów przewidywanych w przyszłości. Gwarancje te 
oparte są na sprawdzonych i przetestowanych elementach produkowanych według rygorystycznych norm 
jakościowych (włączając ISO 9001) oraz całościowej charakterystyce systemu. 
 System okablowania strukturalnego renomowanej firmy jest podstawą Lokalnej Sieci Logicznej i 
stanowi najniższą warstwę ogólnego modelu implementacji aplikacji użytkowych pracujących w sieciach 
komputerowych. Podstawa ta powinna być na tyle szeroka aby dowolna aplikacja i dowolna struktura 
systemu elementów aktywnych była możliwa do zrealizowania bazując na zadanym systemie okablowania. 
System powinien spełniać międzynarodowe normy ISO i europejskie CENELEC i EN dotyczące 
okablowania sygnałowego w budynkach użyteczności publicznej. Na bazie tego systemu powinna być 
możliwa implementacja systemów transmisji danych cyfrowych (wysoko-wydajne sieci komputerowe) oraz 
sieci telefonicznych. Fizycznie okablowanie sygnałowe budynku tworzy strukturę typu pojedynczej 
gwiazdy. Struktura ta charakteryzuje się tym, że kable od wszystkich punktów dostępu do lokalnej sieci 
logicznej zlokalizowanych w obszarze okablowania zbiegają się w jednym Lokalnym Punkcie 
Dystrybucyjnym – szafie dystrybucyjnej ozn. „SD”. Umożliwia to wykonanie przełączeń między 
pasywnymi elementami systemu oraz wykonanie podłączeń do urządzeń aktywnych. Poszczególne punkty 
dostępu umożliwiają podłączenie do Lokalnej Sieci Logicznej urządzeń takich jak serwery, drukarki, 
komputery, terminale, telefony, faksy itp. Niezależnie od fizycznej struktury gwiazdy wykonane 
okablowanie lokalnej sieci logicznej umożliwia tworzenie innych topologii logicznych np. pierścienia. 

24. 3. Lokalizacja elementów instalacji 
  
 Okablowanie sygnałowe Lokalnej Sieci Logicznej jest podzbiorem ogólnego schematu systemu 
kablowego dla instalacji w pojedynczym budynku. Zastosowany system okablowania (struktura gwiazdy) 
determinuje lokalizację poszczególnych części systemu. Punkt Dystrybucyjny będzie się znajdował w 
pomieszczeniu p0.9. 

26.4. Punkt dystrybucyjny 
 Punkt Dystrybucyjny zbudowany jest z typowej szafy dystrybucyjnej 19". Szafa dystrybucyjna 
przeznaczona została na urządzenia pasywne, urządzenia aktywne sieci komputerowej. Szafę dystrybucyjną 
należy uziemić za pomocą linki LgY-żo16mm2 podłączonej do listwy zaciskowej PE tablicy TG.  
 Szafę dystrybucyjną ozn. „SD” należy wykonać zgodnie ze  schematem ideowym przedstawionym 
na rys. nr E-21. 
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24.5. Punkty dostępu 
 Punkty dostępu do Lokalnej Sieci Logicznej wykonano na bazie gniazd serii Kwadrat prd. Bearker 
RJ45 – kat. 6 montowanych po dwa razem w jednej puszce. Każdy port RJ45 jest punktem dostępu do sieci 
logicznej. Gniazda RJ45 należy montować jako p/t. Łącznie zainstalowanych zostanie 24 gniazda typu RJ45. 
Doprowadzenie przyłącza internetowego nie jest objęte niniejszym projektem. 
 Lokalizację punktów dostępu pokazano na rys. E-08 i E-09. Dokładne rozmieszczenie wszystkich 
punktów dostępu należy uzgodnić z Inwestorem w czasie prac instalacyjnych. 

24.6. Przebieg tras kablowych i sposób ich prowadzenia 
  

Przy budowie lokalnej sieci logicznej zastosowany będzie kabel FTP Kat. 6 4x2x0,5mm2.  
 Kable instalacji sieci logicznej poprowadzono od szafy dystrubucyjnej do poszczególnych gniazd 
RJ45 w rurach ochronnych p/t 
Kable FTP lokalnej sieci logicznej z jednej strony zaterminowane zostały w gniazdach RJ45 a z drugiej 
strony w modułach Patch Panelu zamontowanego w szafie dystrybucyjnej.  
 Przebieg tras kablowych oraz sposób ich prowadzenia pokazany jest na rys. E-08 i E-09. 

26.7. Oznakowanie 
Punkty dostępu do Lokalnej Sieci Logicznej w gniazdach i na Patch Panelach opisane zostaną kolejnymi 
numerami np.: 
2xRJ45//1/2 - tzn. gniazdo nr 1 i gniazdo nr 2. 

24.8. Testowanie i pomiary sieci logicznej 

24.8.1 Miernik 
 Testy i pomiary sieci logicznej wykonane zostaną miernikiem 100MHz spełniającym warunki 
transmisji w kategorii 5e. 
 W trakcie testów i pomiarów miernik kontroluje szereg parametrów istotnych dla działania sieci 
logicznej. Między innymi kontrolowane są następujące parametry: 

- długość kabla, 
- opóźnienie propagacji, 
- impedancja kabla, 
- rezystancja kabla, 
- tłumienność sygnału w zakresie do 100MHz, 
- poprawność terminacji kabli, 
- właściwości transmisyjne kabla (tłumienie, szumy, zakłócenia, przesłuchy, itp.). 

Pomiary i testy wykonywane są dla wybranego standardu. W przypadku lokalnej sieci logicznej w 
pomieszczeniach Inwestora jest to klasa E normy ISO ISO 11801 standard ANSI/EIA/TIA-568 dla 
okablowania budynków w kategorii 6. Dodatkowo przeprowadzana jest ocena dla wybranych standardów 
sieci. 

24.8.2 Testy i pomiary 
 Pomiary i testy wykonane zostaną oddzielnie dla każdego kabla czteroparowego (FTP) po terminacji 
kabli w gniazdach i Patch Panelach. Wyniki pomiarów przedstawione zostaną w formie raportu (Gable 
Certyfikation Report - data), oddzielnie dla każdego kabla FTP. Raporty te będą wydrukiem danych 
zapisanych przez miernik. 

25. Przedsięwzięcia ochrony P/POŻ 
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Wyłącznik główny prądu dla projektowanego budynku ozn. „WGB” umieszczony jest na jego 
elewacji. W obudowie wyłącznika „WGB” został umieszczony rozłącznik wyposażony w wyzwalacz 
napięciowy umożliwiający zdalne wyłączenie budynku za pomocą wyłącznika p.poż. 

Dla zapewnienia wymagań p.poż. zainstalowano w pobliżu wejścia głównego do budynku skrzynkę 
koloru czerwonego z przyciskiem p.poż. Przycisk ten pełni funkcję głównego wyłącznika prądu na wypadek 
pożaru. 

W ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne w postaci opraw oświetlenia 
wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego o czasie działania 3h w celu zapewnienia ewakuacji w 
przypadku braku napięcia. Zainstalowane oprawy zapewnią oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu powyżej 
1,0lx w każdym miejscu drogi ewakuacyjnej 

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w moduły awaryjne oznaczono na planach 
instalacyjnych kolorem zielonym oraz oznaczeniem AWx, natomiast po ich zainstalowaniu oprawy te należy 
oznaczyć żółtymi paskami.  

Wszystkie rozdzielnice i tablice oraz wyłącznik główny prądu należy oznaczyć tablicami 
informacyjnymi.  

Na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynku zaprojektowano oświetlenie 
ewakuacyjne w postaci opraw ewakuacyjnych z piktogramami wyposażonymi w moduły zasilania 
awaryjnego o czasie działania 3h w celu zapewnienia ewakuacji w przypadku braku napięcia. Oprawy 
ewakuacyjne kierunkowe z piktogramami oznaczono na planach instalacji symbolem EWx. Oprawy 
ewakuacyjne należy montować na wysokości nie wyższej niż 2,5m. 
 Materiały, z których wykonane są rozdzielnice elektryczne są materiałami niepalnymi. 

Przyciski p.poż.1 i p.poż.2 należy zasilić kablem typu HDGs FE180/E90 o odporności ogniowej 
180min. 

26. Wykonywanie prac – przepisy BHP 
 

W trakcie prac instalacyjnych polegających na realizacji niniejszego projektu budowlanego wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP podanych w niniejszych rozporządzeniach:   

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

27. Uwagi końcowe 
1. Całość robót powinna odpowiadać „Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych cz. V – Instalacje Elektryczne” wydanym przez C.O.B.R. „Elektromontaż” 
2. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP 
3. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. 
4. Po wykonaniu prac montażowych wykonać stosowne pomiary kontrolne, 
5. Prace związane z zabezpieczeniem kabli należy wykonać przy wyłączonym kablu, 
6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  

z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podkładach 
geodezyjnych oraz bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego zlokalizowania 
uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonać pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to 
miejsc gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane 



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb centrum usług 
społecznościowych w Janowie przy Plac Grunwaldzki 9 dz. nr ewid. 130, obr Janów - część elektryczna 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Str. 15 
 

przyrządami) oraz gdzie budowana sieć będzie zbliżała się lub krzyżowała z innymi obiektami 
infrastruktury podziemnej, 

 



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wiejskiego domu towarowego dla potrzeb centrum usług 
społecznościowych w Janowie przy Plac Grunwaldzki 9 dz. nr ewid. 130, obr Janów - część elektryczna 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Str. 16 
 

II. OBLICZENIA 

1. Bilans mocy i dane elektroenergetyczne 

1.1. Bilans mocy tablica T1 

czynna 
Po [kW]

bierna Qo 
[kvar]

1 2 3 6 7 8 9

1 Oświetlenie wewnetrzne 
pomieszczeń

0,47 0,70 0,60 0,33 0,44

2 Gniazda wtykowe 230V ogólnego 
użytku

3,60 0,30 0,98 1,08 0,22

4,07 0,35 0,91 1,41 0,66

Tablica T1

RAZEM T1

Lp. Odbiór 

Moc 
zainstalo
wana Pi 

[kW]

kj
Wsp. 
mocy 
cosφ

Moce obliczeniowe

 
 

1.2. Bilans mocy tablica T2 

czynna 
Po [kW]

bierna Qo 
[kvar]

1 2 3 6 7 8 9

1 Oświetlenie wewnetrzne 
pomieszczeń

1,42 0,70 0,60 0,99 1,33

2 Gniazda wtykowe 230V ogólnego 
użytku

13,80 0,30 0,98 4,14 0,84

3 Gniazdo wtykowe 230V - lodówka 1,00 0,30 0,98 0,30 0,06

4 Gniazdo wtykowe 230V - 
zmywarka

1,00 0,30 0,98 0,30 0,06

5 Kuchnia elektryczna 5,00 0,30 0,99 1,50 0,21
6 Wentylator dachowy WD2 0,07 0,30 0,98 0,02 0,00

7 Gniazda wtykowe 230V 
komputerowe DATA 

2,40 0,10 0,99 0,24 0,03

24,69 0,30 0,95 7,50 2,54

Lp. Odbiór 

Moc 
zainstalo
wana Pi 

[kW]

kj
Wsp. 
mocy 
cosφ

Moce obliczeniowe

Tablica T2

RAZEM T2  
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1.3. Bilans mocy tablica TK 
 

czynna 
Po [kW]

bierna Qo 
[kvar]

1 2 3 6 7 8 9

1 Oświetlenie kotłowni 0,24 0,40 0,60 0,10 0,13

2 Gniazda wtykowe 230V ogólnego 
uzytku

0,90 0,20 0,98 0,18 0,04

3 Gniazdo wtykowe 230V grzałki 
zasobnika cwu

2,00 0,10 0,99 0,20 0,03

4 Gniazda wtykowe 230V - pompy 
zataiaplne

0,60 0,10 0,99 0,06 0,01

5 Tablica zasilająco-sterownicza 
kotłowni TSK

0,59 0,70 0,99 0,41 0,07

6 Tablica zasilająco-sterownicza 
instalacji solarnej SSL

0,24 0,10 0,99 0,02 0,00

4,57 0,21 0,96 0,97 0,28

kjLp.
Wsp. 
mocy 
cosφ

Moc 
zainstalo
wana Pi 

[kW]

Odbiór 

Tablica kotłowni TK

RAZEM TK

Moce obliczeniowe

 

1.4. Bilans mocy tablica TG 

czynna 
Po [kW]

bierna Qo 
[kvar]

1 2 3 6 7 8 9

1 Tablica T1 4,07 0,35 0,91 1,41 0,66
2 Tablica T2 24,69 0,30 0,95 7,50 2,54
3 Tablica T3 5,00 0,50 0,97 2,50 0,63
4 Tablica TK 4,57 0,21 0,96 0,97 0,28
5 Tablica windy TW 4,80 0,20 0,99 0,96 0,14

6 Jednostka  zewnętrzna  systemu 
klimatyzacji KLZ

12,00 0,60 0,94 7,20 2,61

7 Szafa dystrybucyjna sieci logicznej 
SD

0,10 1,00 0,99 0,10 0,01

8 Oświetlenie zewnętrzne 0,35 0,40 0,60 0,14 0,19

9 Oświetlenie wewnetrzne 
pomieszczeń

1,87 0,70 0,60 1,31 1,75

10 Gniazda wtykowe 230V ogólnego 
użytku

12,00 0,30 0,98 3,60 0,73

11 Kuchnia elektryczna 2 szt. 10,00 0,30 0,99 3,00 0,43
12 Wentylator dachowy WD1 0,07 0,30 0,98 0,02 0,00

13 Gniazda wtykowe 230V 
komputerowe DATA 

1,50 0,10 0,99 0,15 0,02

81,02 0,36 0,95 28,85 9,98

Lp. Odbiór kj
Wsp. 
mocy 
cosφ

RAZEM Tablica TG

Tablica główna TG

Moc 
zainstalo
wana Pi 

[kW]

Moce obliczeniowe
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2. Obliczenia rezystancji uziemienia 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w przypadku zwarć metalicznych, jak i zwarć niepełnych, 
rezystancja uziemienia ochronnego części przewodzących dostępnych w układzie (dotyczy warunków 
najmniej korzystnych w układzie, ∆In=30mA) powinna spełniać warunek: 

 

Ω==≤ 67,1666
03,0

50
o

a

L

I
UR  

 
w którym: 
Ia - wartość prądu zapewniającego samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego, 
UL –  wartość napięcia bezpiecznego, 
Ro – wartość rezystancji uziomu ochronnego.  
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