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3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania projekt instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Paderewskiego 44/5 

w Rybniku. 

Zakres opracowania obejmuje: 

– Instalację oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego, 

– Instalację gniazd 230V i 400V, 

– Instalację dzwonka 

– Montaż rozdzielnic TR i TL, 

3.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

– dokumentacja architektoniczno-budowlana, 

– dokumentacje producentów zaprojektowanych urządzeń, 

– obowiązujące normy i zarządzenia. 

3.3. Zasilanie 

Z istniejącej tablicy zabezpieczeń przed licznikowych TZP2 należy wyprowadzić kabel typu YKY 

5x10mm
2
 do projektowanej rozdzielnicy TL znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do lokalu. Ka-

bel należy prowadzić w bruździe pod tynkiem. W tablicy TZP2 należy zabudować zabezpieczenie przed 

licznikowe w postaci rozłącznika instalacyjnego na wkładki DO2 o prądzie zadziałania Ib=25A. Tablicę 

licznikową zabudować przed drzwiami wejściowymi, wykonać jako podtynkową. Z tablicy licznikowej 

TL należy doprowadzić do tablicy rozdzielczej TR kabel typu YKY 5x10mm
2
 . Tablicę rozdzielczą zabu-

dować w wskazanym miejscu (rys. E-01) 

3.4. Instalacja oświetleniowa i dzwonkowa 

Instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz dzwonka należy wykonać przewo-

dami YDY 3x1,5mm
2
 oraz YDY 4x1,5mm

2
, zasilić z projektowanej tablicy rozdzielczej TR. Przewody 

prowadzić w bruzdach pod tynkiem, oprawy oraz łączniki należy zabudować zgodnie z legendą na rys. 

E-02. 

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Dla potrzeb użytkowanych zaprojektowano instalację gniazd wtykowych ogólnego przezna-

czenia. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (łazienki) należy zabudować gniazda wtykowe 

IP44, w pozostałych IP20. Instalację należy wykonać przewodem YDY 3x2,5mm
2
, prowadzić w 

bruzdach pod tynkiem. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów gniazd wtykowych umieszczono w 

rozdzielnicy TR. W pomieszczeniu kuchni należy zabudować puszkę przyłączeniową dla zasilenia 

płyty indukcyjnej. Puszkę należy zabudować na wysokości 60cm, doprowadzić z rozdzielnicy TR 

przewód YDY 5x2,5mm
2
. 

3.6. Instalacja komputerowa 

W lokalu mieszkaniowy należy wykonać instalację komputerową. W wskazanych miejscach w 

pobliżu gniazd 230V należy zabudować pojedyncze gniazda RJ-45. Instalację należy wykonać 
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przewodem U/UTP 4x2x0,8mm
2
 kat. 5e w bruździe pod tynkiem. Wszystkie przewody należy 

wprowadzić do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM, gdzie należy zabudować router 

WiFi, switch oraz doprowadzić sygnał z sieci internetowej.  

3.7. Wentylacja mechaniczna 

Instalację wentylacji mechanicznej należy zasilić poprzez zegary sterujące przewodem typu 

YDY 3x1,5mm
2
, prowadzić w bruździe pod tynkiem. Zegary ograniczą czas działania wentylacji 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, przepływ powietrza będzie sterowany poprzez kratkę 

higrosterowaną, zabudowaną na kanale w danym pomieszczeniu. 

3.8.  Ochrona przed porażeniem  

3.8.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 

 W projektowanej instalacji jako środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim stanowi izola-

cja podstawowa części czynnych oraz stosowanie obudów. 

3.8.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim 

 Do ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania poprzez 

instalowanie wyłączników nadprądowych ochronę dodatkową poprzez wyłączniki różnicowoprądowe o 

znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych na-

leży połączyć z żyłą ochronną – PE, albo stosować urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji rów-

noważnej.  

3.8.3. Połączenia wyrównawcze 

 Wszystkie metalowe konstrukcje należy połączyć połączeniami wyrównawczymi z szyną GSU 

w rozdzielnicy TR. 

3.9. Ochrona przepięciowa  

 W celu zapewnienia ochrony urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

należy zastosować ochronniki typu 2 zabudowane w rozdzielnicy TR. 

3.10. Prace kontrolno – rozruchowe 

Po wykonaniu projektowanej instalacji należy wykonać pomiary z godnie z normami:  

 stanu izolacji, 

 ochrony przeciwporażeniowej, 

 zabezpieczeń różnicowoprądowych, 

 pomiarów natężenia oświetlenia. 

4. Dokumenty odniesienia  

– Zlecenia Inwestora  

– Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
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2010.109.719) 

– Katalogi producentów wyrobów elektrycznych 

– Norma PN-EN 62305-4:2011 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach.”  

– Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie.  Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnę-

trzach” 

– Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawo-

we, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje” 

– Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 

– Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.” 

5. Uwagi końcowe 

 Ilekroć w dokumentacji projektowej  jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu… lub 

np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standar-

dzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opi-

sie przedmiotu zamówienia traktuje się jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu 

przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów 

użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego 

w dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. 
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6. Oświadczenie projektantów 

   

Rybnik, 04.2018 r. 

   /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy: 

Projekt instalacji elektrycznej w lokalu mieszkaniowym zlokalizowanym przy ul. Paderewskiego 44/5 w 

Rybniku 

/nazwa inwestycji/ 

44-270 Rybnik, ul Paderewskiego 44/5 

/adres budowy/ 

wykonany dla: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

/nazwa inwestora/ 

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17 

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  /Projektant/ 
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7. Obliczenia 

7.1 Obliczenie mocy szczytowej dla rozdzielnicy TR 

 Pz [kW] kz Ps [kW] 

Oświetlenie 1,5 0,95 1,43 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia  2,5 0,4 1 

Podgrzewacze wody 4 1 4 

Gniazda wtykowe w kuchni 9,5 0,8 7,6 

SUMA 17,5  14,05 

 

 

  








