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3. Dane wejściowe do projektowania 
 
 
Podstawa prawna opracowania 

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy biurem projektowym a Inwe-
storem  
 
 Podstawa techniczna opracowania 
 Podstawę techniczną opracowania stanowią: 
– podkłady architektoniczno-budowlane 
– uzgodnienia międzybranżowe 
– obowiązujące przepisy i normy 
– inwentaryzacja w terenie 
 
Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektro-
energetycznych  
 
Zakres opracowania 
 W zakres opracowania wchodzą: 
 instalacja oświetleniowa 

- oświetlenie podstawowe 
 instalacja przyzywowa  
 instalacja siłowa 
 rozbudowa rozdzielnic 
 instalacja odgromowa i uziemiające 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Opis techniczny                                                               
 
Zasilanie i rozdział energii elektrycznej  
 
Zasilanie budynku odbywać się będzie w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.  
 
Przebudowa rozdzielnic piętrowych  
 Dla zasilania oświetlenia, projektowanej instalacji oświetleniowej na poziomach piwnicy i pierw-
szego piętra projektuje się wykonać obwody wyprowadzone z rozbudowanych rozdzielnic piętrowych. 
Rozbudowę wykonać zgodnie z załączonymi schematami. Na poziomie parteru przewiduje się 
wykorzystać istniejącą instalację oświetleniową. 
 
Instalacja oświetleniowa   
Oświetlenie podstawowe 
 Dla oświetlenia podstawowego przyjęto następujące minimalne średnie natężenia oświetlenia: 
-pomieszczenia biurowe 500lx 
-korytarze, kl. schodowe 150lx 
- pomieszczenie socjalne 300lx 
-sanitariaty 200lx 
-pomieszczenia techniczne  200lx 
 

Na poziomie piwnicy oraz pierwszego piętra projektuje się nową instalację oświetleniowa. Przewi-
dziano zastosowanie opraw oświetleniowych z zintegrowanym źródłem LED do nabudowania na sufit. 
Obwody instalacji oświetleniowej  w rozbudowanej części projektuje się wykonać  przewodami typu 
YDYżo3x1,5 mm2/750V układanymi w listwach na tynku, w pomieszczeniach 0.1,oraz 1.1  instalację 
wykonać jako podtynkową. 
Oświetlenie w pomieszczeniach będzie sterowane miejscowo łącznikami instalowanymi przy drzwiach. 
 

Na poziomie parteru projektuje  wykorzystanie istniejących opraw oraz wymianę istniejących źródeł 
świetlówkowych i żarowych na źródła LED. Istniejące oprawy należy dostosować do możliwości monta-
żu źródeł LED. Oświetlenie w pomieszczeniach będzie sterowane miejscowo istniejącymi łącznikami 
instalowanymi przy drzwiach. 
 

Projektuje zasilanie podświetlanego loga firmowego na elewacji południowej budynku. Logo zasilić 
przewodem YDY 3x1,5 układnym w rurce ochronnej na elewacji pod warstwą ocieplenia. Sterowanie 
obywać się będzie wyłącznikiem zmierzchowym zintegrowanym z podświetlanym znakiem firmowym. 
 
Instalacja przyzywowa 
 

W obiekcie zakłada się wykonanie instalacji przyzywowej  dla niepełnosprawnych.  
W skład  instalacji będą wchodzić następujące urządzenia: 
- domofon przywoławczy na zewnątrz budynku 
- unifon umieszczony w pomieszczeniu sekretariatu 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej 

Wentylatory wyciągowe projektuje się zasilić przewodem miedzianym o przekroju 1,5mm2 z 
obwodu instalacji oświetleniowej. Przewody należy układać w tynku. Sterowanie odbywać się będzie 
istniejącymi łącznikami umieszczonymi przy wejściach do pomieszczeń razem z instalacja oświetlenio-
wą. 
Zasianie grzałek w nawietrzakach wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 z rozbudowanej rozdzielnicy 
piętrowej. Instalację wykonać jako natynkową w listwach instalacyjnych. 
 
 
 
 
 
 



Ochrona przeciwprzepięciowa 
 W obiekcie projektuje się dwustopniowy system ochrony przepięciowej. 
I stopień – ograniczający przepięcie 4kV za pomocą odgromników zainstalowanych w rozdzielnicy 
głównej n.n. 
II stopień – ograniczający przepięcie 2,5kV za pomocą ochronników zainstalowanych w rozdzielnicy 
głównej n.n.. oraz podrozdzielniach. 
. 
Instalacją fotowoltaiczna 

Projektuje się instalację fotowoltaiczna o mocy docelowej  13,72 kWp on-grid.  Zostanie ona  
zabudowana na dachu budynku. Szczegóły wykonania instalacji wg opracowania 

 Przejścia kabli zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia 
wody. 
 
Ochrona odgromowa, uziemienia i połączenia wyrównawcze. 

Instalację odgromową zaprojektowano przy założeniu możliwości demontażu istniejącego 
masztu.  Budynek wyposażony zostanie w  instalację odgromową. Instalacja odgromowa ma zapewnić 
odprowadzenie prądów związanych z wyładowaniami atmosferycznymi do ziemi a także spełniać role 
ochronną dla urządzeń elektrycznych przed przepięciami. Należy wykonać uziom otokowy  wykonany 
z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm. Do przewodów uziemiających zbiorczych należy 
podłą-czyć wszystkie metalowe urządzenia i instalacje nieelektryczne. Obiekt jest zaliczony do IV 
kategorii ochrony odgromowej 
Ochroną przed uderzeniem pioruna projektuje się objąć dach budynku  zwody poziome niskie wykonać 
z drutu FeZn Ø 8 na uchwytach niskich.  
Urządzenia zainstalowane na dachu chronione będą zwodami pionowymi - iglicami odgromowymi z 
zastosowaniem minimalnego odstępu izolacyjnego  d=0,04 m. Jako przewody odprowadzające  projek-
tuje się  drut stalowy ocynkowany FeZn 8  połączony ze zwodami poziomymi na dachu i uziomem  
otokowym obiektu. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne. Przewody 
na elewacji  należy prowadzić w rurce odgromowej o podwyższonej odporności ogniowej w bruździe 
pod warstwą ocieplenia. Złącze kontrolne  na części  wschodniej należy zamontować w skrzynce pod-
tynkowej na wysokości 0,3m. 
 Rezystancja uziomu nie powinna być większa niż  10 . 
 Ochroną odgromową objęte zostaną dodatkowo zabudowane na dachu moduły fotowoltaiczne PV. 
Moduły fotowoltaiczne PV chronione będą instalacją odgromową wykonaną za pomocą zwodów piono-
wych wysokich. Zwody pionowe zostaną za pomocą przewodów odprowadzających przyłączone do 
istniejącej instalacji uziemiającej.  
Instalacja  PV  zostanie dodatkowo  objęta systemem połączeń wyrównawczych. Moduły zostaną połą-
czone za pomocą przewodu miedzianego LgY 16 mm2  
Należy wykonać główną szynę wyrównywania potencjałów i przyłączyć do niej wszystkie instalacje 
wprowadzane do budynku, instalacje wewnątrz budynku, metalowe konstrukcje, obudowy urządzeń, 
sieć połączeń wyrównawczych, instalację odgromową i szyny PEN i PE rozdzielnicy RG. Główną szynę 
wyrównawczą należy podłączyć do uziomu. Rezystancja uziomu nie powinna być większa niż  10  
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
 Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłą-
czenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S realizowane: za pomocą bezpieczników, wyłączników 
nadmiarowo-prądowych oraz wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwagi końcowe  
 całość prac wykonać zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną 
 całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz obowiązujące  przepisy; 
 należy zabudowywać materiały spełniające wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone 

znakiem jakości CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414); 
 przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystan-

cji uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić protokoły; 
prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać  po dopuszczeniu  
wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami 
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