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1.   DANE OGÓLNE 
 1.1 INWESTOR: 
  odzie owy O rodek Wychowawczy w Jaworzu 43-384 Jaworze, ul. Pa acowa 1 
 1.2 OBIEKT: 
  odzie owy O rodek Wychowawczy  
 1.3 TEMAT: 
  Instalacji elektryczne wewn trzne, SAP, oddymiania oraz instalacja odgromowa LSP. 
 1.4 ZAKRES OPRACOWANIA: 
  Projekt budowlany 
 1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
  US UGI PROJEKTOWE Piotr Jurzak 43-340 Kozy ul. Wrzosowa 12 
 1.6. AUTOR: 
  mgr in . Piotr Jurzak 
 1.7 PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 1.7.1 PODSTAWA FORMALNA: 
   zlecenie na wykonanie projektu 
 1.7.2 PODSTAWA TECHNICZNA: 
   umowa na wykonanie projektu  
2.  OPIS TECHNICZNY 
 2.1 Lokalizacja: 
  43-384 Jaworze, ul. Pa acowa 1 
 2.2 Zakres opracowania: 
  W zakres opracowania wchodzi opracowanie projektu budowlanego remontu instalacji 

elektrycznej wewn trznej o wietlenia, o wietlenia awaryjnego, gniazd wtyczkowych 1-
fazowych, oddymiania, sygnalizacji po aru oraz instalacji odgromowej LSP.  
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

3.   OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 
  Zasilanie w energie elektryczn : 
  Budynek odzie owego O rodka Wychowawczego w Jaworzu zasilany jest 

przy czem napowietrznym niskiego napi cia z sieci TAURON Dystrybucja SA. 
cze pomiarowe z bezpiecznikami przelicznikowymi zabudowane jest na 

klatce schodowej w budynku. Rozdzielnice wewn trzne zabudowane s  na 
poszczególnych kondygnacjach. Rozdzielnica G owna wyposa ona jest w 

ówny wy cznik po arowy dla obiektu.  
Projektuje si  w II etapie podczas remontu elewacji budynku zabudow  
wy cznika g ówny po arowego WG z wyzwalaczem zabudowanym przy 
drzwiach wej ciowych do budynku. Wy cznik g ówny po arowy po czy  z 
wyzwalaczem zabudowanym przy drzwiach wej ciowych przewodami typu 
HDGs 3x1mm2, zasilanie cewki wyzwalacza wyprowadzi  z przed wy cznika 
WG za nowo zabudowanym uk adem pomiarowym na zewn trznej cianie 
budynku poprzez prze cznik faz. 
Przed przyst pienie do robót nale y zinwentaryzowa  po czenia instalacji 
elektrycznej od uk adu pomiarowego do rozdzielnic (brak dokumentacji 
powykonawczej istniej cej instalacji). 
Obok rozdzielnicy RG zabudowa  w skrzynce S4 bezpieczniki nadmiarowe dla 
zasilania centrali SAP oraz nowoprojektowanej rozdzielnicy RP na poddaszu. 
Rozdzielnic  RP nale y zasili  z rozdzielnicy g ównej RG poprzez nowo 
projektowane bezpieczniki nadmiarowe przewodami YDY o 5x10mm2.  
Central  SAP zasili  z rozdzielnicy g ównej RG poprzez nowo projektowane 
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bezpieczniki nadmiarowe przewodami YDY o 3x2,5mm2. 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 
 

4.   OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
 4.1. Zakres robót: 

- przebudowa rozdzielnicy RG; 
- monta  wewn trznej linii zasilaj cej oraz zabezpieczenia w rozdzielnicy RP 
wraz z zabezpieczeniami; 

- monta  opraw o wietleniowych, o wietlenia awaryjnego, gniazd 1-fazowych; 
- monta  centrali SAP (sygnalizacji po aru) wraz z instalacj  wewn trzn ; 
- monta  centrali COD (oddymiania) wraz z instalacj  wewn trzn ; 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 4.2. Rozdzielnice wn trzowe 
  Obok rozdzielnicy RG zabudowa  w skrzynce S4 wy aczniki nadmiarowe dla 

zabezpieczenia rozdzielnicy RP oraz centrali SAP. 
Zasilanie rozdzielnicy RP wykona  z rozdzielnicy RG przewodami typu YDY o 
5x10mm2 w r.o. DVK 50mm. Central  SAP zasili  z rozdzielnicy g ównej RG 
poprzez nowo projektowane bezpieczniki nadmiarowe przewodami YDY o 
3x2,5mm2 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 4.3. Rozdzielnica  RP 
  W sk ad rozdzielnicy RP wchodzi  b : 

 roz cznik g ówny;  
 lampki sygnalizacyjne obecno ci napi cia; 
 zabezpieczenia nadmiarowe i ró nicowo pr dowe obwodów zasilanych z tej 
rozdzielnicy; 

 zabezpieczenia pozosta ych rozdzielnic; 
 obwody o wietlenia podstawowego i awaryjnego; 
 ograniczniki przepi  TYP-1+2; 

w zale no ci od potrzeb: 
- transformator 230/12V dla potrzeb instalacji domofonowej; 
- gniazdo wtykowe 230V 10A; 
Przekroje przewodów zasilaj cych oraz obwodowych przedstawiono na 
za czonych rysunkach i schematach. 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 4.4. Instalacje elektryczne: 
  Zasilanie projektowanej  instalacji o wietlenia i gniazd wtyczkowych 

przewidziano z projektowanej rozdzielnicy RP, 230/400V oraz istniej cej 
instalacji wewn trznej o wietlenia podstawowego i awaryjnego. Projektuje si  
zastosowanie przewodów typu YDYp o 2-3-4x1,5mm2 750V dla o wietlenia 
i YDYp o 3x2,5mm2 750V dla obwodów gniazd wtyczkowych 1-f. Obwody 
zasilaj ce doprowadzone zostan  do puszek mocowanych na cianach 
poszczególnych pomieszcze .  
Rozmieszczenie opraw i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach 
instalacji. W projekcie uwzgl dniono o wietlenie zewn trzne w postaci opraw 

wietleniowych, montowanych nad drzwiami. 
Przewody uk ada  w ci gach w wi zkach. Przewody uk adach w rurkach w 
tynku. czenie przewodów wykona  za pomoc  zacisków WAGO. 
W pomieszczeniach biurowych gniazda montowa  na wysoko ci 0,3m, a w 
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pozosta ych pomieszczeniach na wysoko ci 105cm. czniki o wietleniowe 
montowa  na wysoko ci 105cm. W pomieszczeniach wilgotnych oraz 
w pomieszczeniach produkcyjnych zastosowa  osprz t o stopniu ochrony IP 44. 
Instalacje elektryczn  o wietleniow  wykona  przewodami typu YDYp o 
450V/750V o przekroju podanym w projekcie wykonawczym, a 
zabezpieczonymi przed przeci eniami wy cznikami instalacyjnymi oraz przed 
zwarciami 1-fazowymi wy cznikami ró nicowo-pr dowymi 30mA. 
Instalacj  gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYp o 
450/750V 3x2,5mm2. Przewody zabezpieczy  przed zwarciami i przeci eniami 
wy cznikami instalacyjnymi S301 o charakterystyce B, a przed zwarciami 1-
fazowymi wy cznikami ró nicowo-pr dowymi o czu ci 30mA. Gniazda 
wtykowe zabudowa  na wysoko ciach okre lonych na rysunkach instalacji w 
projekcie wykonawczym. 

czniki i przyciski instalacji o wietlenia instalowa  na wysoko ci 1,4m. Gniazda 
wtykowe w pomieszczeniu u ytkowym, magazynach,  azienkach i WC winne 
wyposa one w uchyln  pokryw  (klapk ) i zabudowa  na wysoko ci 1,4m. 
Wypusty do wentylatorów w azienkach wykona  bezpo rednio pod sufitem na 
wys. min. 2,35m. 
Instalacj  wentylatorów w pomieszczeniach WC i azienki pod czy  do 

czników do tych pomieszcze .  
Podczas wykonywania instalacji elektrycznej o wietleniowej nale y zwróci  
uwag  na oznakowanie obwodów instalacji o wietleniowej awaryjnego, tzn. 
puszki rozga ne zainstalowane w tych obwodach powinny by  pomalowane 
wewn trz  farb , a w przypadku zastosowania puszek zbiorczych dla 
ró nych instalacji, poszczególne obwody o wietlenia awaryjnego powinny by  
oddzielone od obwodów innych instalacji przegrodami izolacyjnymi. Nale y 
zwróci  uwag , aby wy czniki sieci o wietlenia awaryjnego instalowa  
wy cznie w rozdzielnicy i odpowiednio oznaczy  ich stan po enia. 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym.  

 4.5. Instalacja oddymiania: 
  Przepisy i normy 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r.  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 
1133). 

 PN-B-02877-4/PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpo arowa budynków. 
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep a. Zasady 
projektowania. 

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
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i monta  wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 DIN 18232-2/A1, Mai 2006. Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 2: 

Natürliche Rauchabzugsanlagen (NRA); Bemessung, Anforderungen und 
Einbau; Änderung A1 

Wymagana powierzchnia oddymiania 
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej 
budynków niskich i redniowysokich powinna wynosi  co najmniej 5 % rzutu 
poziomego pod ogi tej klatki schodowej nie mnie ni  1m2. Powierzchnie drzwi 
klatek schodowych s  o co najmniej 30% wi ksze ni  powierzchnie 
zaprojektowanych klap dymowych.  
Dobór elementów instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciep a 
Klapa dymowa mcr PROLIGHT PLUS 150x100cm – przeznaczona do 
stosowania w grawitacyjnych systemach odprowadzania dymu i ciep a 
w budynkach mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Centrala oddymiania Mercor 9705  – kompaktowa centrala oddymiania, 
ca kowity pr d nap dów 2x4A. 
Przycisk oddymiania mcr RPO-1 – zastosowanie do r cznego uruchomienia 
i kasowania systemu oddymiania. 
Przycisk przewietrzaj cy – do r cznego przewietrzania klatki schodowej. 
Optyczna czujka dymu z podstaw  i izolatorem zwar  zabudowa  na suficie 
klatki schodowej. 
Klapy dymowe zamontowa  na dachu nad klatk  schodow  – zgodnie z 
oddzielnym opracowaniem wydzielenia i instalacji oddymiania klatki schodowej 
w budynku. 
Central  oddymiania grawitacyjnego zainstalowa  na klatce schodowej na 
poddaszu i po czy  z central  SAP.  
Przyciski oddymiania zainstalowa  na obu klatkach schodowych na parterze na 
wysoko ci 1,4 m od posadzki. 
Opis techniczny systemu oddymiania 
Central  oddymiania pod czy  do rozdzielni zasilaj cej niskiego napi cia 
przewodem YDY o 3x2,5 mm2 zabezpieczon  oddzielnym wy cznikiem 
nadmiarowo-pr dowym.  
Zasilanie rezerwowe centrali COD realizowane jest poprzez bateri  
akumulatorów o czasie podtrzymania t=72godziny. Pojemno  baterii 
akumulatorów powinna by  wystarczaj ca do zasilania instalacji na czas 
wszystkich mo liwych przerw zasilania g ównego lub dokonania naprawy. 
Centrala oddymiania b dzie wspó pracowa  z centralk  pogodow  typu MCR 
do której pod czony zostanie czujnik wiatr-deszcz umo liwiaj cy zamkni cie 
klap przewietrzania w sytuacji wyst pienia niepo danych zjawisk 
atmosferycznych. 
Instalacj  poprowadzi  jako wtynkow  u ywaj c przewodów: 
- YnTKSYekw 2x1x0,8 mm2 do czujek dymu; 
- YnTKSYekw 3x1x0,8 mm2 do przycisków przewietrzania;  
- YnTKSYekw 7x1x0,8 mm2 do przycisków oddymiania i przewietrzania;  
- HDGs PH 90 3x2,5(4)mm2 do si owników klap dymowych (zgodnie z DTR); 
- YDY o 3x2,5mm2 do zasilania centralki COD; 
- YDY o 2x1,0mm2 do centralki pogodowej; 
- czenie przewodów wykona  przy pomocy puszek po arowych PIP-2A; 
- pozosta e przewody zgodnie z DTR producenta. 
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Przewody uk ada  pod tynkiem w rurach os onowych. 
 

 4.6. Instalacja sygnalizacji po aru SAP: 
  Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem w budynku w zakresie korytarzy oraz 

poddasza zaprojektowano system sygnalizacji po arowej. System zaprojektowano 
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 wraz z odpowiednimi wytycznymi i zaleceniami 
producenta urz dze . 
Zakres ochrony ca kowity. Systemem sygnalizacji po arowej obj to wskazane przez 
Dyrektora placówki przestrzenie i pomieszczenia. 
Przyj ta czu  uk adu: normalna 

Zaprojektowano system oparty urz dzenia firmy SATEL lub równowa  
z central  SAP typu CSP 208. 
Centrale CSP serii 200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji 
po arowej w pe ni zgodne z wymaganiami EN54. Przeznaczone s  do realizacji 
prostych systemów w ma ych i redniej wielko ci obiektach. Wbudowany wy wietlacz 
LCD u atwia zarówno codzienn  obs ug  systemu, jak i jego instalacj  oraz okresow  
konserwacj . Du ym atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny 
wygl d oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli 
pomocniczego ród a zasilania. 

 8 linii dozorowych, 
 wbudowany wy wietlacz LCD u atwiaj cy bie  obs ug  i programowanie 

systemu, 
 obs uga panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomoc  interfejsu CSP-

ETH) 
 4 wej cia steruj ce o funkcjonalno ci programowanej przez instalatora 
 8 wyj  programowanych przez instalatora, umo liwiaj cych interakcj  z innymi 

systemami 
 obs uga urz dze  transmisji po aru i uszkodzenia 
 wbudowany zasilacz buforowy wspó pracuj cy z pojedynczym akumulatorem 12 

V, oraz wyj ciami zasilania AUX 24 V i 18 V 
Punktowa czujka dymu DRP 100 przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu 
towarzysz cego rozwijaj cemu si  po arowi. 

 unikalna komora Swirl przyspieszaj ca wykrywanie dymu 
 wykrywane po ary testowe: TF-2 do TF-5 zgodnie z EN54-7 oraz TF-1 i TF-8 

zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006, 
 precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej 
 sygnalizacja awarii - zabrudzenia komory pomiarowej 
 atwy monta  czujki w podstawie DB-100 
 mo liwo  pod czenia zewn trznego wska nika zadzia ania 

czne ostrzegacze po arowe ROP 101 umo liwiaj  zg oszenie zauwa onego 
po aru osobom znajduj cym si  w jego pobli u i uruchomienie sygnalizacji 
alarmowej. 
 hermetyczna i trwa a obudowa umo liwiaj ca monta  na zewn trz 
 pe na zgodno  z wymaganiami EN54-11 
 zgodno  z wytycznymi Rozporz dzenia 
 mechaniczna pami  zadzia ania 
 szybka wielokrotnego u ytku u atwiaj ca konserwacj  i utrzymanie systemu 
 dioda LED sygnalizuj ca zadzia anie 
 specjalny klucz do kasowania po zadzia aniu 

Sygnalizator akustyczny SPP-100 do sygnalizacji po arowej, zapewniaj cy 
ostrzeganie osób znajduj cych si  na chronionym obszarze o wykryciu zagro enia. 
 wybór spo ród 32 d wi ków sygnalizacyjnych 
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 mo liwo  wyzwalania dwóch ró nych d wi ków 
 regulacja g no ci sygnalizacji 
 standardowa podstawa 

Instalacj  kablow  podtynkow  systemu nale y wykonano atestowanym przewodem 
YnTKSYekw 1x2x0.8. Przewody poprowadzono indywidualnie. Instalacj  nale y 
prowadzi  w rurach elektroinstalacyjnych uniepalnionych po konsultacji z 
konserwatorem. Wszelkie po czenia /pod czenia przewodów wykonano w 
urz dzeniach wchodz cych w sk ad systemu.  
Instalacj  do sygnalizatorów optycznych oraz instalacj  sterowania i inne, od których 
wymagane jest funkcjonowanie przez wi cej ni  1 minuta po wykryciu po aru 
wykona  przewodem HDGS PH90 2x1,5mm2. Sygnalizatory optyczne zasilane 
z zasilaczy p.po  zainstalowa  przy u yciu certyfikowanych puszek po czeniowych 
z bezpiecznikiem. 
Sygna  z centrali oddymiania COD wprowadzi  do centrali sygnalizacji po aru CSP 
poprzez modu  komunikacyjny. 

Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 
 

 4.7. Instalacja przepi ciowa: 
  Ochron  przepi ciow  instalacji oraz urz dze  elektrycznych wykona  

z wykorzystaniem ograniczników przepi  TYP 1 i 2 zabudowanych w 
rozdzielnicy wn trzowej RP. Zastosowa  ograniczniki przepi  prod. DEHN: 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 
 

 4.8. Po czenia wyrównawcze: 
  W budynku wykona  przewodem LYd 16 mm2 pod tynkiem instalacj  g ównych 

i DY 6mm2 miejscowych po cze  wyrównawczych. Z przewodem po czy  
wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje wody, korytka kablowe, 
urz dzenia elektryczne, wentylacyjne). Przewód Lyd 16mm2 po czy  z g ówn  
szyn  uziemiaj . G ówn  szyn  wyrównawcza po czy  z uziomem otokowym 
budynku. Zwróci  uwag  na zachowanie ci ci po cze  wyrównawczych.  
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 4.9. Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
  Jako ochron  dodatkow  przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano 

samoczynne wy czenie zasilania - wy czniki ró nicowopr dowe o pr dzie 
ró nicowym 30mA. 
Do przewodu ochronnego PE nale y pod czy  bolce ochronne gniazd 
wtykowych oraz metalowe obudowy opraw o wietleniowych, kuchenek 
elektrycznych, term i podgrzewaczy wody. 
Z przewodem ochronnym PE po czy  równie  metalowe baterie i grzejniki co. 
w azienkach. Po czenia te wykona  przewodem DY6 mm2. 
Ca  instalacji ochronnej wykona  zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 i 
PN-IEC 60364-7-701.  
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 

 4.11. Instalacja odgromowa. 
  Instalacj  piorunochronna na dachu budynku zaprojektowano w postaci 

zwodów poziomych niskich. Zwody wykona  z drutu stalowego ocynkowanego 
(FeZn) 8mm lub i wykorzysta  metalowe poszycie dachu jako zwody poziome. 
Zwody uk ada  na uchwytach dystansowych w zale no ci od sposobu 
wykonanie. W przypadku pokrycia dachu blach  – wykorzysta  metalowe 
pokrycie jako zwód poziomy niski (o ile spe nia wymogi PN). Do zwodów 
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pod czy  wszystkie elementy metalowe budynku wystaj ce ponad dach.  
Kominy i inne elementy na dachu chroni  iglicami kominowymi, a ewentualn  
zabudow  dachu innymi elementami np. anteny, klimatyzatory - chroni  
masztami odgromowymi. Metalowe rynny i rury spustowe równie  po czy  do 
zwodów. 
Od zwodów poziomych zamontowa  przewody odprowadzaj ce z drutu FeZn 
8mm. Z cza kontrolne uziemie  zamontowa  na cianie w puszkach.  
Od z cza kontrolnego uziemie  do uziomu u  przewód uziemiaj cy 
wykonany z p askownika FeZn 30x4mm. P askownik po czy  z istniej cym 
uziomem, który dodatkowo wzmocni  uziomem pogr anym (3m). Przewody 
odprowadzaj ce chroni  rurami os onowymi BE50 do wysoko ci 2,5m nad 
poziom ziemi.  
Po zako czeniu prac sprawdzi  warto  rezystancji uziemienia instalacji 
odgromowej, która powinna wynosi  mniej ni  10,00  w najbardziej 
niekorzystnych warunkach. Zachowa  odleg ci bezpieczne od instalacji 
elektrycznych i innych urz dze  zgodnie z PN. 
Ca  instalacji odgromowej winna spe nia  wymogi PN. 
Uwaga: w przypadku wykonana poszycia dachu z blachy miedzianej – 
zastosowa  przewody, zwody oraz osprz t miedziany Cu. 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 
 

 4.12. Instalacja TV. 
  Na kominie budynku mieszkalnego Wspólnoty mieszkaniowej w Bielsku-Bia ej 

przy ul. Sobieskiego nr 34 zabudowa  przy pomocy dwóch uchwytów antenowych 
maszt antenowy o wysoko ci 3-4m mocowany na kominie opaskami z ta my 
stalowej nierdzewnej. 
 

 
 

1. Maszt antenowy 
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2. Uchwyt kominowy 

 
 
  Na maszcie zabudowa  (w kolejno ci od do u): 

- anten  satelitarn  SAT o rednicy  900mm – 1 szt. z konwerterem np. QUAD 
SAT DIGITAL lub równowa nym; 

- anten  radiow  np. typu Dipol 1 RUZ PM B lub równowa  

 
 
- anten  TV naziemnej np. typu DVBT-OPTIMA IQ 
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  Sygna y nale y sprowadzi  z anten umieszczonych na maszcie antenowym 
na dachu budynku na poddasze.  

   
W tym celu nale y z ostatniej kondygnacji wyprowadzi  rur  o rednicy 50mm 
typu BE Arot odporn  na dzia anie UV na dach budynku i zako czy  „fajk ” aby 
unikn  przecieków wody w czasie opadów atmosferycznych. Przepust 
zabezpieczy  elementami uszczelniaj cymi.  
Anteny mo na ukierunkowa  nast puj co (dla po enia: 49,8oN i 19,0oE). 

 
Maszt antenowy wykona  jako rur  aluminiow  lub stalowa ocynkowan  o 

ugo ci min. 3 - 4,0 m. Rysunki powy ej pokazuj  elementy masztu 
antenowego oraz anteny mocowane do projektowanej konstrukcji.  
Maszt antenowy nale y uziemi . W tym celu nale y po czy  go z instalacj  
odgromow  drutem  Fe/Zn 8mm. W przypadku, gdy warto  uziemienia 
uziomu instalacji odgromowej nie b dzie spe nia  wymogów PN nale y 
wykona  dodatkowe uziomy pogr ane, a przewody odprowadzaj ce wymieni  
na nowe z drutu ocynkowanego  8mm. 
Zasilanie urz dze  aktywnych wykona  przewodem typu YDYp o 3x1,5mm2 z 
rozdzielnicy RP z wydzielonego obwodu, zabezpieczonego bezpiecznikiem 
S301B-6A, który zako czy  w proj. skrzynce 3 gniazdami 230V. 
Dla sprowadzenia sygna u zastosowa  przewody koncentryczne RG6U - 1M 
ekranowane w cz ci zewn trznej (czarne odporne na UV). Z anten TV i 
radowej - wspólnego sygna u na maszcie zabudowa  zwrotnice antenow  np. - 
zwrotnic  antenow  np. ZA 6 1-12/21-69 lub o podobnych parametrach.  
Na poddaszu budynku w korytarzu zabudowa  w skrzynce zamykanej na klucz 
urz dzenia aktywne instalacji antenowej. Do skrzynki sprowadzi  z masztu 
antenowego przewody i wprowadzi  do skrzynki bezpo rednio Sygna y 
wprowadzi  kablami RTVSAT do multiswitch-a z regulacj  wzmocnienia IF z 
zabezpieczeniem przeciwprzepi ciowym OPF-10 lub równowa nymi. Instalacje 
zasilaj  oraz antenowa prowadzi  w cz ci wspólnej budynku w rurach 
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instalacyjnych, korytkach kablowych lub listwach ciennych (do wyboru przez 
inwestora). 
Rozdzielnie sygna u RTVSAT nast puje w poszczególnych pomieszczeniach 
przy pomocy rozga nika sygna u. 
Uwaga: instalacja rozprowadzenia w tym multiswitch nie jest w zakresie 
opracowania 
Lokalizacj  masztu antenowego nale u uzgodni  z inwestorem na etapie 
budowy. 
Szczegó y zostan  przedstawione w projekcie wykonawczym. 
 

5.  Obliczenia: 
 5.1 Obliczenia rezystancji uziemienia: 
  W projektowanej instalacji, jako urz dzenia ochronne zastosowano wy czniki 

ró nicowo - pr dowe o pr dzie ró nicowym 30 mA. Wymagana rezystancja 
uziomu i przewodów ochronnych cz ci przewodz cych dost pnych 
po czonych z przewodem PE w obwodach zabezpieczonych wy cznikami 
ró nicowo - pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30 mA winna wynosi : 
 

=
x1

=
x1I

UR
N

L
u 1388,9

,20,03
50

,2
 

 
Natomiast dla okre lonych warunków rodowiskowych wymagana rezystancja 
uziomu i przewodów ochronnych cz ci przewodz cych dost pnych 
po czonych z przewodem PE w obwodach zabezpieczonych wy cznikami 
ró nicowe - pr dowymi o pr dzie ró nicowym 30 mA winna wynosi : 
 

=
x1

=
x1I

UR
N

L
u 694,4

,20,03
25

,2
 

Skuteczno  dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej mo na uwa  za 
zachowan , je eli rezystancja uziomu i przewodów ochronnych obwodów 
zabezpieczonych wy cznikiem o pr dzie ró nicowym 30 mA b dzie mniejsza 
lub równa 694,4 . 
Warto  rezystancji wspólnego uziomu powinna by  nie wi ksza ni  10 . 
Ca  instalacji ochronnej winna spe nia  wymogi PN-IEC-60364-4-41. 

 5.2 Obliczenia zapotrzebowania mocy:  
  Projektowane prace oraz zabudowana aparatura nie zwi ksz  znacz co 

zapotrzebowanie na moc przy czeniow . Istniej ce zapotrzebowanie jest 
wystarczaj ce 7kW – zabezpieczenie przelicznikowe 20A.  

 5.3 Obliczenia nat enia o wietlenia 
  Obliczenia nat enia pomieszcze  wykonano w oparciu o program 

komputerowy DIALUX.  
6.  Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
  Zakres  robót : 

- wykonanie instalacji wewn trznej elektrycznej; 
Wykaz obiektów budowlanych 
- instalacja elektryczna wewn trzna istniej ca; 
Elementy mog ce stwarza  zagro enie  
- instalacja elektryczna wewn trzna istniej ca; 
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Przewidywane zagro enia: 
Podczas prac zwi zanych z budow  instalacji elektrycznej mog  wyst pi  
zagro enia wynikaj ce ze specyfiki prowadzonych robót. 
Najwi kszym zagro eniem przy tego typu pracach jest pora enie pr dem 
elektrycznym ze skutkiem miertelnym oraz upadek z wysoko ci. Pora enie 
pr dem elektrycznym mo e nast pi  w momencie przygotowania miejsca 
pracy w pobli u czynnych urz dze  energetycznych – zasilanie urz dze  na 
placu budowy – pomiary i pod czenie instalacji i wykonywanie instalacji 
odgromowej istnieje mo liwo  upadku z wysoko ci.. 
Inne zagro enia mo e sprawia  u ycie sprz tu mechanicznego. 
Sposób prowadzenia instrukta u  
Przed przyst pieniem do robót kieruj cy pracownikami przeprowadza 
instrukta  BHP wskazuj c miejsca zagro enia, oraz sposoby zabezpieczenia 
przed wypadkiem. 
Wskazanie rodków zapobiegaj cych niebezpiecze stwu wypadku. 
- wy czy  i uziemi  urz dzenia energetyczne - lini  zasilaj   n.n 
- wywiesi  tablice ostrzegawcze o tre ci „nie za cza ” 
- odpowiednio oznaczy  miejsce pracy 
- egzekwowa  od pracowników stosowania w ciwych rodków ochrony 

indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego oraz w ciwych narz dzi i 
sprz tu. 

6.  Uwagi ko cowe 
 6.1. Ca  wykona  w oparciu o obowi zuj ce przepisy, zarz dzenia, normy, 

katalogi i niniejszy projekt. 
 6.2. Wszystkie wyniki pomiarów kontrolnych i odbiorczych sporz dzi  w formie 

protoko ów. 
 6.3. Kierownik budowy winien zapewni  odpowiedni sprz t i narz dzia oraz spe ni 

wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robót zwi zanych z budow  – 
remontem instalacji elektrycznych wewn trznych u zewn trznych. 

 6.4. W przypadku odkrycia urz dze  podziemnych przy pracach nale y 
powiadomi  o tym fakcie u ytkowników i w cicieli tych urz dze . 

 6.5. Na etapie wykonawstwa uzgodni  z eksploatuj cym urz dzenia ciep ownicze 
sposób ich zasilania. 

 6.6. Na etapie wykonawstwa uzgodni  z TAURON Dystrybucja SA 
rozplombowanie uk adów pomiarowych. 

 
Za cznik:  Wykaz norm w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych: 
 
PN-IEC 364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Dobór rodków ochrony w 
zale no ci od wp ywów zewn trznych. Wybór rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od wp ywów 
zewn trznych 
PN-IEC 60050(604) :1999 
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesy anie i rozdzielanie energii elektrycznej. 
Eksploatacja  
PN-IEC 60050-826:2000 
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 
Mi dzynarodowy s ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 
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PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona 
przeciwpora eniowa 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków 
ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed 
przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi 
PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony 
w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. 
Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów 
PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Urz dzenia do ochrony 
przed przepi ciami 
PN-IEC 50364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza- Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. 
Oprawy o wietleniowe i instalacje o wietleniowe 
PN-EN – 12464-1 

wiat o i o wietlenie miejsc pracy. Cz  1. Miejsca pracy we wn trzach. 
PN-EN – 62305-1 
Ochrona odgromowa. Cz 1: Zasady ogólne 
PN-EN – 62305-2 
Obowi zuj ce akta prawne dotycz ce zabezp. p.po  obiektów budowlanych. 
 PN-EN 54, PN-E-08350-14, PKN-CEN/TS 54-14, inne zwi zane. 
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 
 PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji po arowej. C 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, 

odbioru, eksploatacja i konserwacja instalacji.   
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. Ochrona przeciwpo arowa 
 Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji po arowej  opracowane przez Centrum Naukowo – 

Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej  w Warszawie 1996r. 
 Polska Norma PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji po arowej projektowanie, zak adanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji 
 Polska Norma PN – B – 02877-4 Ochrona przeciwpo arowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciep a. Zasady projektowania. 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 
 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych 

wymaga  dla sprz tu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414) 
 PN-EN 60849 – D wi kowe systemy ostrzegawcze 
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7. Wykaz podstawowych materia ów: 
Lp. Nazwa Jednostka Ilo  ca kowita Uwagi 

1 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B szt. 1  
2 Antena satelitarna szt. 1  
3 Antena TV DVBT-OPTIMA IQ szt. 1  
4 Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm kg 120  
5 Benzyna do lakierów dm3 0,12  
6 Cement portlandzki zwyk y "35" bez 

dodatków 
t 0,191  

7 Centrala oddymiania COD wg projektu kpl. 1  
8 Centrala po arowa SAP kpl. 1  
9 Centralka pogodowa czujnikiem wiatru i 

deszczu 
kpl. 1  

10 Gips budowlany - zwyk y t 0,21084  
11 Gniazdo czujki szt. 32  
12 Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne n/t 

2x2P+Z, 10/16A, 250V IP-44  
szt 2  

13 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2P+Z, 
10/16A, 250V (komplet: mechanizm, 
plakieta, ramka) IP20 standard wy szy 

szt 20  

14 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P+Z 
10/16A 250V  

szt 1,02  

15 Iglica kominowa FeZn iglica 3,0m szt 7  
16 Kabel telekomunikacyjny stacyjny 

YnTKSY 4x2x0,8mm2 
m 15  

17 Kabel telekomunikacyjny stacyjny 
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 

m 312  

18 Ko ek monta owy fi 8mm szt 216  
19 Ko ki rozporowe plastykowe szt 6,3  
20 Konwerter QUAD SAT DIGITAL szt. 1  
21 Ko cówka kablowa rurkowa do 

zaprasowania na ach Cu K 4mm2 
szt 6  

22 cznik klawiszowy n/t 6A, 250V 
bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430 

szt 2  

23 cznik klawiszowy n/t 10A, 250V 
wiecznikowy WNt-2A 

szt 2  

24 cznik klawiszowy p/t 6A, 250V z 
sygnalizacj wietln  WPt-6S-7S 

szt 12  

25 cznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A 
standard podstawowy IP-20 schodowy 
ko cowy z sygnalizacj wietln  

szt 5  

26 Maszt antenowy 1,5-2m szt. 1  
27 Objemka kominowa OK-50W13 kpl. 2  
28 Obudowa z cza kablowego ZKT-1 szt 1  
29 Odga niki bakelitowe bryzgoszczelne 

3-wylotowe 
szt 8  

30 Oprawa BASE BP N2218 EVG kpl. 10  
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31 Oprawa do wietlówek CO1 136 1x36W szt 11  
32 Oprawa do wietlówek CO1 236 szt 2  
33 Oprawa do wietlówek SDS 136 1x36W szt 41  
34 Oprawa u ytkowo-awaryjna 1x8W, 2h, 

IP-40 na cienna - jednostronna 
szt 12  

35 Oprawa u ytkowo-awaryjna ród o 
wiat a LED 3W, 2h, IP-53 do sufitu lub 
ciany 

szt 14  

36 Optyczna czujka dymu wg projektu szt 32  
37 Os ona rurowa BE-50 AROT do kabli, 

sztywna 
m 3,12  

38 Os ona rurowa do kabli VA 32 m 120  
39 Os ona rurowa DVK-50 AROT do kabli, 

gi tka 
m 20  

40 Pianka uszczelniaj ca poliuretanowa dm3 1,40561  
41 Piasek do betonów zwyk ych 

uszlachetniony 
m3 1,1  

42 Pier cienie odga ne bakelitowe do 
puszek 

szt 56  

43 Pr ty stalowe ocynkowane fi 8mm m 198  
44 Przepust dachowy dla rury BE 50mm kpl. 1  
45 Przewód kabelkowy YLY-450/750V 

5x6,0mm2 
m 12  

46 Przewód koncentryczny RG6U m 10,4  
47 Przewód LY 450/750V 1x6·mm2 m 52  
48 Przewód LY 450/750V 1x10·mm2 m 104  
49 Przewód LY-450/750V 16mm2 m 30  
50 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy 

HDGs-300/500V 3x6mm2 
m 10  

51 Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 5,2  
52 Przewód YDY-450/750V 2x1,0mm2 m 30  
53 Przewód YDY-450/750V 2x1,5mm2 m 240  
54 Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 880  
55 Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 640  
56 Przewód YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 90  
57 Przycisk oddymiania szt. 3  
58 Przycisk przewietrzania szt. 1  
59 Puszka gruntowa instalacji odgromowej 

GALMAR 
szt 8  

60 Puszka odga na bakelitowa 
uniwersalna p.t. PU-60 

szt 43  

61 Puszka z tworzywa sztucznego p/t 
okr a uniwersalna PO-80 z pokryw  

szt 56  

62 Rozdzielnica podtynkowa RP wg 
projektu 

kpl. 1  

63 Rura elektroinstalacyjna PVC g adka 
bardzo lekka RB16 

m 312  
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64 Rura elektroinstalacyjna PVC g adka 
sztywna RS 22 

m 5,2  

65 Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego 
typu Peschel - rura karbowana ICTA fi 
20/14,1mm 

m 1880  

66 Sygnalizator ostrzegawczy akustyczno-
optyczny zewn trzny 

szt 1  

67 Sygnalizator ostrzegawczy akustyczny z 
diod  LED 

szt 12  

68 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1  
69 wietlówka LED G13-1200mm 18W 

(36W) 230V; (3000K) 
szt 56  

70 Uchwyt odst powy U-47 do mocowania 
rur elektroinstalacyjnych 

szt 6,3  

71 Uziom GAL pr t pomiedziowany 1,5m m 24  
72 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 

workowane 
t 0,16  

73 Wspornik instalacji odgromowej cienny, 
odgromowy do wbijania w mur L=150-
250mm 

szt 73  

74 Zabezpieczanie g ówne dla RP kpl. wg 
projektu 

kpl. 1  

75 Zacisk instalacji odgromowej K-314, 
ocynkowany do po cze  z rynn  
dachow  

szt 8  

76 czka F szt 4  
77 cze kontrolne instalacji odgromowej 

K-422 
szt 8  

78 cze uniwersalne instalacji 
odgromowej 

szt 16  

79 czka kompensacyjna do rur 
elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL22 

szt 2  

80 czka kompensacyjna do rur 
elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL47 

szt 1  

81 Zwrotnica antenowa ZA 6 1-12/21-69 szt. 1  
 


