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1. Informacje podstawowe. 
1.1. Podstawa wykonania opracowania. 

Dokumentacja została wykonana w oparciu o: 
• PT architektury  
• obowiązujące przepisy i normy 

 

1.2. Zakres opracowania. 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę instalacji elektrycznych pomieszczenia 

dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej w miejskiej przychodni " Widzew ". 
Projekt obejmuje: 

• instalację urządzeń technologicznych 
• instalację gniazd wtyczkowych 
• instalację oświetlenia 
• tablicę zabezpieczeń obwodów elektrycznych 

 

2. Opis instalacji. 
2.1. Zasilanie. 

Obiekt zasilany będzie z istniejącego przyłącza do budynku linią kablową. Moc 
zapotrzebowana dla projektowanej przebudowy obiektu wynosi: 

Pi=81,7kW 
Pobl=60kW 

UWAGA: W rozdzielnicy głównej RG lokalu znajduje się Główny Wyłącznik 
Prądu dla wyłączenia zasilania w całym obiekcie w przypadku np. zagroŜenia 
poŜarowego. 

W przypadku braku zapasu mocy przyłączeniowej naleŜy wystąpic do PGE z 
odpowiednim wnioskiem o jej zwiększenie. 
 

2.2. Rozdzielnia  RG. 
Dla obiektu projektuje się wykonanie nowej natynkowej rozdzielnicy RG. 

Rozdzielnicę RG dobrać uwzględniając ilość i rodzaj zastosowanej aparatury 
instalacyjnej (np. XL3 400 firmy Legrand).  

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu 
robót naleŜy dokonać odpowiednich pomiarów, a ich protokolarne wyniki dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

Sieć rozdzielcza będzie wykonana w układzie TN-S. Z rozdzielnicy RG 
zasilane są: 

• instalacje urządzeń technologicznych, 
• obwody zasilania gniazd wtyczkowych, 
• obwody zasilania oświetlenia, 
• instalacje wentylacji. 
 



3 
 

2.3. Instalacje odbiorcze. 
Instalacjami odbiorczymi są: 

• instalacje urządzeń technologicznych, 
• instalacje gniazd wtyczkowych, 
• instalacje oświetlenia, 
• instalacje wentylacji. 

Zabezpieczeniami obwodów 1-fazowych są wyłączniki nadmiarowo-prądowe 
serii S301 o charakterystyce B lub C. Dodatkowo grupy obwodów są zabezpieczone 
wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi o prądzie róŜnicowym ∆I=30mA. 

Instalacje oświetlenia naleŜy wykonać przewodami YDYpŜo 3(4)x1,5mm2; 
750V, natomiast obwody gniazd wtyczkowych przewodami YDYpŜo 3x2,5mm2; 
750V. Instalacje elektryczne wykonane będą z kabli i przewodów z trzema lub 
pięcioma Ŝyłami miedzianymi. Przekroje poszczególnych przewodów oraz kabli 
szczegółowo opisane na schematach. 

Lokalizacja gniazd wtyczkowych dokonana zostanie ostatecznie na etapie 
wykonawstwa stosownie do aranŜacji i wyposaŜenia wnętrz. 

Kable i przewody prowadzić podtynkowo, a pod glazurą podtynkowo w rurkach 
instalacyjnych PVC.  

Jako oświetlenie podstawowe zaprojektowano zastosowanie opraw 
oświetleniowych świetlówkowych. Układ punktów oświetleniowych oraz opis opraw 
pokazano na planie instalacji. 

Przyjęte do obliczeń poziomy natęŜenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach zgodnie z PN-EN-12464-1: 

• przebieralnia 200lx, 
• sterownia 300lx 
• pomieszczenie badań 1000lx, 

W obiekcie przewidziano system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
System ten zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy oświetleniowe wyposaŜone w 
moduły podtrzymujące. System zapewnia, co najmniej 1-godz. świecenie opraw z 
chwilą zaniku napięcia. Załączanie oświetlenia następuje automatycznie z chwilą 
zaniku napięcia zasilania podstawowego. Poziom awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego nie moŜe być mniejszy niŜ 1,0 lx. 

W przypadku opraw awaryjnych wykonać instalację 4-przewodową z puszki 
rozgałęźnej w układzie L,L,N,PE. Oprawy w pomieszczeniach wilgotnych naleŜy 
dobrać w wykonaniu szczelnym.  
 

3. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
Jako ochronę od poraŜeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączanie 

zasilania. Dodatkową ochronę stanowią wyłączniki róŜnicowo-prądowe o prądzie 
róŜnicowym ∆I=30mA. 

W lokalu naleŜy wykonać instalację ekwipotencjalną w celu ochrony 
przeciwporaŜeniowej. W celu wyrównania potencjałów naleŜy do głównej szyny 
uziemień GSU wykonanej z płaskownika FeZn 30x4 przyłączyć: 

• urządzenia technologiczne, 
• przewody ochronne PE, 
• dostępne metalowe elementy konstrukcji, 
• metalowe obudowy tablic energetycznych. 

W pomieszczeniach naleŜy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. W 
tym celu naleŜy przyłączyć przewodem DY6 metalowe elementy do listwy zaciskowej 
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miejscowego połączenia wyrównawczego. Następnie listwę tę przyłączyć do głównej 
szyny uziemień GSU. 

Do zacisku PE rozdzielni RG podłączyć przewód LgY70 przyłączony do głównej 
szyny uziemień GSU. Szynę przyłączyć do uziomu budynku. We wszystkich 
instalacjach elektrycznych prowadzić przewód ochronny PE, poza wyłącznikami.  

Zalecana wartośc rezystancji uziemienia wynosi Ru<2Ω.  
UWAGA: 
W przypadku, gdy po wykonaniu uziomu rezystancja uziemienia okazałaby się 
wyŜsza niŜ wymagana naleŜy wbijać pręty uziomowe łącząc je bednarką aŜ do 
uzyskania rezystancji Ru<2Ω 

Po wykonaniu instalacji sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 
 

4. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Dla ochrony przepięciowej projektuje się zastosowanie w rozdzielni RG 

ochronników przepięciowych klasy B+C firmy Legrand dobezpieczonych 
wyłącznikiem S314-C40A. 
 

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 
Zakres robót: wewnętrzne instalacje elektryczne. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną i 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy informować pracowników o 
etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagających 
zabezpieczenia w danym etapie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. 
W miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informacyjne dotyczące rodzaju 
zagroŜenia oraz naleŜy stosować inne środki chroniące przed skutkami zagroŜeń. 

Materiały związane z prowadzonymi pracami muszą być składowane w 
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiały palne naleŜy składować oddzielnie w 
wydzielonym miejscu. W odległości 20 m od miejsca składowania materiałów palnych 
nie naleŜy posługiwać się otwartym ogniem. 

Na terenie powinien zostać urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych pracowników. 

NaleŜy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane 
do rodzaju zagroŜenia. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Przy wykonywaniu prac na wysokości naleŜy zapewnić bezpieczeństwo dla 
pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich podestów i barierek ochronnych, 
zamontowanych w sposób uniemoŜliwiający wypadnięcie osób.  

Całość prac powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie 
przeszkolenie i powinna być nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do kierowania robotami. 

W widocznych miejscach naleŜy umieścić tablice informujące o prowadzonych 
robotach i występującym zagroŜeniu. 

W razie wystąpienia wypadku, naleŜy powiadomić natychmiast kierownictwo 
robót oraz słuŜby ratownicze. Udzielić pierwszej pomocy. 
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6. Zalecenia końcowe. 
Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi 

przepisami i wytycznymi Inwestora. Wykonanie prac naleŜy zlecić osobom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia. 

Po wykonaniu prac naleŜy skompletować pełną dokumentację powykonawczą 
wraz z wszelkimi protokółami koniecznych pomiarów.  

Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. 

Podczas wykonywania prac naleŜy na bieŜąco ustalać z uŜytkownikiem zakres i 
sposób realizacji prac dla określenia najkorzystniejszych rozwiązań szczegółowych.  

Podł ączenia elektrycznego dokona ć zgodnie z dokumentacjami 
techniczno-ruchowymi zastosowanych urz ądzeń. 

 
 

  








