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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

 zlecenie inwestora

 inwentaryzacja w obiekcie

 podkłady architektoniczne

 obowiązujące przepisy i normy

3.2. Zakres opracowania

 Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego -kondygnacji parteru

 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego dla spełnienia norm i wymagań ewakuacyj-
nych dla budynku -kondygnacji parteru

 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania gniazd 230V i 400V -kondygnacji parteru

 Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru-kondygnacji parteru

 Wykonanie połączenia instalacji sygnalizacji pożaru całego budynku z projektowaną sygnali-
zacją na parterze. 

 modernizacja Głównego Wyłącznika Prądu (GWP) – wymiana przycisku oraz przewodu ste-
rującego

 Wykonanie WLZ pomiędzy projektowanymi rozdzielniami (R1,R2,R3, R p-poż) a rozdzielnią 
główną budynku 

 wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych w przełączeniem zasilania kondygnacji nad 
parterem

 Wykonanie systemu oddymiania środkowej klatki schodowej, oraz modernizacja wraz z 
podłączeniem do sytemu wykrywania pożaru pozostałych dwóch klatek schodowych

 Rozszerzenie uproszczonego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) na kondygnację 
parteru

3.3. Stan istniejący

Instalacja elektryczna

Na poziomie parteru znajduje się instalacja elektryczna przeznaczona w większości  do demontażu. 
Stan istniejącej instalacji można określić jako zły. Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji nie 
są aktualnie wykorzystywane z wyjątkiem portierni i pomieszczeń biurowych.  W miejscu projekto-
wanych rozdzielni elektrycznych R1 i R2  (fot.1; fot.2) znajdują się tablice z rozdziałem WLZ na po-
mieszczenia kondygnacji znajdujących się nad kondygnacją parteru.  Rozdzielna Główna (RG) pozo-
staje bez zmian. W pomieszczeniu technicznym znajduje się zmodernizowana rozdzielnia elektrycz-
na zasilająca instalację LAN  (TR) (fot.3)dla całego budynku. 

  



Fot.1  -istniejąca rozdzielnia w miejscu projektowanej R1

Fot.2  -istniejąca rozdzielnia w miejscu projektowanej R2



Fot. 3 Istniejąca TR (zasilanie sieci LAN)

Instalacja LAN

Instalacja sieci LAN obejmuje na poziomie parteru obejmuje jedynie funkcjonujące pomieszczenia 
biurowe. W pomieszczeniu technicznym znajduje się szafa dystrybucyjna RACK 42U, z wyposaże-
niem obsługującym pozostałe kondygnacje budynku w zakresie sieci LAN oraz telefonicznej . Do de-
montażu przeznaczone jest jedynie okablowanie pomieszczeń parteru.

    



Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

W pomieszczeniu technicznym oznaczonym na rysunkach znajduje się Centrala Systemu Sy-
gnalizacji Pożarowej  typu POLON 4900 (fot. 4) obsługująca pozostałe kondygnacje budynku. Dla 
pomieszczeń parteru nie została wykonana instalacja. Centrala zasilana jest aktualnie z rozdzielni 
przy istniejącej portierni/recepcji przeznaczonej do demontażu (zasilanie).

W pomieszczeniu oznaczonym na rysunkach znajduje się stojąca szafa RACK z wyposaże-
niem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)firmy BOSCH PLENA (fot.5), oraz UPS  do obsłu-
gi DSO. DSO zainstalowane jest na wyższych kondygnacjach na drogach ewakuacyjnych. Na parte-
rze zainstalowano jeden głośnik w rejonie istniejącego wejścia do budynku. 

      
 Fot.4 Istniejąca CSP Fot.5 Szafa RACK z DSO



3.4. Stan projektowany

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe, dozwolone jest stosowanie mate-
riałów równoznacznych pod względem technicznym.

3.4.1. Oświetlenie ogólne

Projektuje się instalacje oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach komunikacji, i pojedynczych 
pomieszczeniach na poziomie,  których rozmieszczenie i sposób sterowania jest zobrazowany na 
rysunku nr: E-1. 

Zastosowane typy opraw oświetleniowych:

PANEL LED 595X595x12mm dane techniczne: moc 40-45W;-barwa światła 2500-3000 [K]; 
-napięcie 230V;-strumień świetlny 3800-4000 lm; -typ montażu sufit modułowy: -zasilanie 
w komplecie; -stopień szczelności IP20; -kolor biały. Zastosowanie pomieszczenia noclego-
we, biurowe, socjalne, kuchni ogólnodostępnej oraz ciągi komunikacyjne

Oprawa do tub LED 1270x110x60 dane techniczne: -moc 2x18W;-barwa światła 3000 [K]; 
-napięcie 230V; -zasilanie dwustronne; -typ montażu natynkowy/pdwieszny na linkach; -za-
silanie świetlówki LED w komplecie; -stopień szczelności IP65; -kolor biały; -materiał klosza 
poliwęglan wewnętrznie ryflowany. Zastosowanie pomieszczenia techniczne. W pomiesz-
czeniach w których nie ma możliwości montażu opraw bezpośrednio na stropie należy za-
montować oprawy na zawiesiach.

Oprawa NASUFITOWA okrągła typu"PLAFON". Dane techniczne:- Obudowa stal, odbłyśnik 
aluminiowy, materiał klosza mleczne szkło aktylowe; -zasilanie 230V; -montaż na suficie GK;
-trzonek 2x E27; -wyposażone w żródła światła 2xLED 12W; -barwa światła 3000-3500[K]: 
-kąt rozsyłu światła żarówek LED min 120 st.; -średnica 30-40cm. Zastosowanie pomieszcze-
nia sanitarne przy pokojach noclegowych.

Oprawa naścienna typu Kinkiet. Dane techniczne: -Obudowa z profilu aluminiowego malo-
wanego w klolorze szarym; -klosz z poliwęglanu; -typ montazu ścienny; -wymiary LxWxH  
595x92x46mm; -wyposażone w źródło światła LED 17W; -Strumień świetlny oprawy 840lm; 
-temperatura barwowa 3000[K]; -Stopień ochrony IP44; -zasilanie 230V; -podział światła 
szerokostrumieniowy. Zastosowanie pomieszczenia sanitarne przy pokojach noclegowych. 
Montaż nad lustrem przy umywalce.

Oprawa NASUFITOWA okrągła typu"PLAFON". Dane techniczne:- Obudowa stal, odbłyśnik 
aluminiowy, materiał klosza mleczne szkło aktylowe; -zasilanie 230V; -montaż na suficie GK 
-wyposażone w żródła światła LED 15W; -barwa światła 3000-3500[K]; -średnica 30-40cm; 
wbudowany czujnik ruchu 360st; Zastosowanie korytarze przy pokojach noclegowych



Oprawa typu downlight w kolorze szarym. Dane techniczne:- Obudowa stal, odbłyśnik alu-
miniowy; -zasilanie 230V; -montaż w suficie rastrowym i podwieszanym; -trzonek 2x E27; 
-wyposażone w żródła światła 2xLED 15W; -barwa światła 3000-3500[K]: -kąt rozsyłu świa-
tła żarówek LED min 120 st. Kształt do wyboru przez inwestora okrągłe lub prostokątne. Za-
stosowanie hol wejściowy, pomieszczenie recepcji.

Oświetlenie w części komunikacji będzie sterowane poprzez czujniki ruchu podtynkowe monto-
wane w suficie podwieszanym (za wyjątkiem holu wejściowego), o kącie obserwacji 1800 i zasię-
gu o promieniu 5,5m<...<7,0m. Te rozwiązanie zapewni wysoką funkcjonalność obiektu i nowo-
czesność połączoną z obniżeniem zużycia energii elektrycznej.

 W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie będzie sterowane przy pomocy łączników jedno-
biegunowych lub dwubiegunowych instalowanych na wysokości 140cm od poziomu posadzki. W
pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W przypadku gdy wystę-
pują dwa lub więcej łączników obok siebie należy instalować osprzęt w ramce. Należy zastoso-
wać jeden rodzaj łączników dla całego budynku (producent, seria)

Obwody oświetlenia ogólnego układać w korytach instalacyjnych. Poza korytami przewody ukła-
dać w rurach ochronnych montowanych do stropu na uchwytach. W projektowanych  ścianach 
instalację zabezpieczyć rurą ochronną karbowaną. Instalacja powinna być rozwiązana bez stoso-
wania puszek łączeniowych, a wszystkie połączenia powinny być wykonywane w łącznikach, 
czujkach i oprawach oświetleniowych.

Zasilanie oświetlenia ogólnego należy wykonać w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycz-
nych przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Stare obwody oświetleniowe, przeznaczone ś w całości do 
demontażu.

Czujki ruchu powinny być tak wyregulowane by ich czas działania zapewniał komfortowe użytko-
wanie obiektu i nie wyłączania oświetlenia podczas krótkiego braku ruchu ze strony użytkowni-
ka. Optymalne ustawienie czasu działania czujek ruchu wynosi 40-80s, gdzie czas działania powi-
nien być ustawiony identyczny dla wszystkich czujek w danym ciągu komunikacyjnym dla zapew-
nienia optymalnego wrażenia wizualnego.

Oświetlenie typu LED zapewni wysoką jakość oświetlenia wewnątrz budynku przy zapewnieniu 
niskiego poboru energii elektrycznej. Dodatkową zaletą technologii LED jest także niewrażliwość
na częste cykle załączania oświetlenia i brak emisji promieniowania UV w porównaniu do stan-
dardowych świetlówek, które wpływa negatywnie na oprawy oświetleniowe z tworzywa sztucz-
nego obniżając ich czas pracy poprzez utratę jego właściwości oraz jest szkodliwe dla wzroku 
człowieka, które jest szczególnie ważne w miejscach stałego pobytu ludzi. Widmo źródła światła 
LED jest bardziej zbliżone do widma światła słonecznego niż świetlówki tradycyjnej.



3.4.2. Oświetlenie awaryjne

Projektuje się oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych na poziomie par-
teru, których rozmieszczenie i sposób sterowania jest zobrazowany na rysunku nr: E-1

Zastosowane typy opraw oświetlenia awaryjnego:

Oprawa awaryjna LED 3W przeznaczona do powierzchni otwartych podtynkowa, dane tech-
niczne: -Strumień świetlny 315lm, -czas zadziałania na podtrzymaniu batreryjnym 3h; -jed-
nozadaniowa; wymiary w rzucie 90x90mm; -napięcie zasilania 230V; -posiadająca świadec-
two dopuszczenia CNBOP

Oprawa awaryjna LED 3W przeznaczona do oswietlania korytarzy, podtynkowa, dane tech-
niczne: -Strumień świetlny 315lm, -czas zadziałania na wbudowanym podtrzymaniu batre-
ryjnym 3h; -jednozadaniowa; wymiary w rzucie 90x90mm; -napięcie zasilania 230V; -po-
siadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP;

Oprawa awaryjna kiewunkowa LED 3W z piktogramem, naścienna/ nasufitowa w zależno-
ści od miejsca montażu, jednostronna/ dwustronna w zależności od miejsca montażu dane 
techniczne: , -czas zadziałania na wbudowanym  podtrzymaniu batreryjnym 3h; -napięcie 
zasilania 230V; -posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP;

Oprawa awaryjna  LED 3W  naścienna/ nasufitowa w zależności od miejsca montażu, jed-
nostronna, dane techniczne: , -czas zadziałania na wbudowanym  podtrzymaniu batreryjnym
3h; -napięcie zasilania 230V; -posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP; IP 64

Instalacja powinna być rozwiązana bez stosowania puszek łączeniowych, a wszystkie połączenia 
powinny być wykonywane oprawach oświetlenia awaryjnego.

Zasilanie oświetlenia awaryjnego należy wykonać w wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycz-
nych przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilić z tych samych ob-
wodów co oświetlenie ogólnego zastosowania w danym pomieszczeniu, tak by podczas zaniku 
napięcia w tym obwodzie mogło zadziałać oświetlenie ewakuacyjne.

Dodatkowo należy wykonać wypust elektryczny zasilający podświetlony napis przy recepcji. Ro-
dzaj napisu został określony w opisie architektury.

3.4.3. Wewnętrzne linie zasilające

Wszystkie WLZ należy układać w projektowanych korytach kablowych. Należy bezwzględnie 
przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia wskazanych przez producenta.

Zestawienie WLZ

1. RG-R1 istniejący przewód w zależności od potrzeb przedłużenie w projektowanej 
rozdzielni YkY 5x50 mm2 zabezpieczony wkład NH00 3x100A

2. RG-R1 projektowane zasilanie pomieszczeń parteru wykonać kablem YkYżo 5x35 
mm2 o długości obliczeniowej 85m zabezpieczony w RG wkładką WTNH2C gG 3x80A



3. RG-R2 istniejący przewód w zależności od potrzeb przedłużenie w projektowanej 
rozdzielni YkY 5x50 mm2 zabezpieczony wkład WTNH2C gG 3x100A

4. RG-R2 projektowane zasilanie pomieszczeń parteru wykonać kablem YkYżo 5x16 
mm2 o długości obliczeniowej 63m zabezpieczony w RG wkładką WTNH2C gG 3x40A

5. RG-R3 projektowane zasilanie pomieszczeń parteru wykonać kablem YkYżo 5x35 
mm2 o długości obliczeniowej 30m zabezpieczony w RG wkładką WTNH2C gG 3x63A

6. R1-RGK projektowane zasilanie istniejącej rozdzielni  RGK wykonać kablem YkYżo
5x16mm2 o długości obliczeniowej 38m zabezpieczony w R1 wkładką WT 00/gG 3x
20A

7. RG – R ppoż projektowane zasilanie projektowanej rozdzielni wykonać przewodem 
PH90 HDGs 5x4mm2 o długości obliczeniowej 49,2m. Zasilenie wlz wykonać przed 
wyłącznikiem Ppoż. Zabezpieczyć obwód rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkład-
kami 25A.

Miejsce  wpięcia w RG przedstawiono na zdjęciu poniżej:

3.4.4. Gniazda zasilające

Rozmieszczenie, typ, grupa przyłączeniowa i wysokość montażu są pokazane na rysunku
E-2. Przewody układać  w projektowanych korytach instalacyjnych. Poza korytami przewody 
układać w rurach ochronnych montowanych do stropu na uchwytach. W projektowanych  ścia-
nach instalację zabezpieczyć rurą ochronną karbowaną. Instalacja powinna być rozwiązana bez 
stosowania puszek łączeniowych. Przekroje i typ przewodów jest określony na schematach roz-
dzielni  E-3; E-4; E-5. Wykorzystane gniazda wtykowe:

 gniazdo wtykowe podwójne 230V, prąd znamionowy 16A z bolcem



 gniazdo wtykowe podwójne hermetyczne, IP44, 230V, prąd znamionowy 16A

 gniazdo siłowe 3f, IP67, 400V, prąd znamionowy 16A

Przewody zasilać w układzie TN-S. Koniecznie wykorzystać przewód ochronny PE podłączony
do kołka ochronnego gniazdka w celu zapewnienia prawidłowego działania wyłącznika różnico-
woprądowego. Zasilanie płyt grzewczych w pomieszczeniach kuchennych zakończyć gniazdem 
siłowym natynkowym umieszczonym pod zabudową meblową.

3.4.5. Rozdzielnice elektryczne

Nowo projektowane schematy rozdzielnic elektrycznych są na rys. E-3; E-4; E-5.  Ponadto w roz-
dzielniach R1 i R2 należy przepiąć WLZ zasilania kondygnacji nad parterem (osoby moduł roz-
dzielni z osobnym zamknięciem). Należy zastosować rozdzielnie metalowe w kolorze szarym, 
wyposażone w zamek. Szerokość rozdzielni 24 moduły. Wysokość dobrać do rodzaju dobranego 
wyposażenia. Rozdzielnie R1, R2. R PPOŻ w wykonaniu natynkowym, rozdzielnia R3 w wykona-
niu podtynkowym. Ponadto rozdzielnia PPoż wykonać należy w klasie E90

Rozdzielnice elektryczne R1;R2;R3 w zakresie obsługi instalacji kondygnacji parteru należy wypo-
sażyć w:

 Rozłącznik izolacyjny 4p 100A 

 Potrójna lampka sygnalizacyjna 3x230V AC

 Ogranicznik przepięć B+C (typ 1+2) 4P

 Wyłączniki nadprądowe B10 jako zabezpieczenie obwodów oświetlenia

 Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym  B16/0,03 2P

  Wyłączniki nadprądowe B16 3P w połączeniu z ochroną uzupełniającą w postaci wyłączni-
ków różnicowoprądowych 4P 20/0,03A AC oraz 4P 32/0,03A AC jako zabezpieczenie obwo-
dów w pomieszczeniach kuchennych

 Wyłącznik nadprądowy B16 3P jako zabezpieczenie obwodu zasilania podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych

Rozdzielnice elektryczne R1;R2 w zakresie obsługi instalacji kondygnacji nad parterem należy 
wyposażyć w:

 Rozłączniki bezpiecznikowe, kasetowe typu RBK, 

 Montaż na szynie w rozstawie 60mm, 

 Odejście kabla góra lub dół, 

 Przyłącze na zacisk mostkowy. 

 Rozdział energii wykonać szynami szerokości 20mm grubości 5mm. 

 Po montażu wykonać osłony i przegrody izolacyjne zapewniające pełną ochrone przed doty-
kiem



3.4.6. Główny wyłącznik prądu i p-pożarowy wyłącznik prądu.

Nie przewiduje się wymiany istniejącego głównego wyłącznika prądu. Jedynie należy wymienić 
przewód sterujący wyłącznikiem na PH 90 HDGs 2x1 wraz z przyciskiem wyłącznika prądu. 
Umiejscowienie przycisku oraz przebieg przewodu oznaczona na rysunku E-9.

3.4.7. System sygnalizacji pożaru

Projektowana dodatkowa Centrala sygnalizacji pożaru CSP wykonać przy istniejącej centrali w 
miejscu wskazanym na rys. E-9 na wysokości 150cm od poziomu posadzki. Centralę zasilić prze-
wodem HDGs PH90 3x2,5mm2 układanym w rurach ochronnych z rozdzielni PPOZ wg schematu 
E-6.

Rysunek E-9 przedstawia rozmieszczenie urządzeń SSP, a schemat E-10 sposób połączenia i typ 
zastosowanych przewodów po stronie niskiego napięcia.

CSP należy dobrać ze względu na takie parametry jak: zapewnienie współpracy z Centralą Syste-
mu Oddymiania CSO, odpowiedni wydatek prądowy ze względu na zainstalowane urządzenia, 
pojemność akumulatorów zdolnych podtrzymać pracę dozoru przez 72h i stan alarmowania 
przez 30min po zaniku zasilania podstawowego.

Urządzeniami systemu sygnalizacji pożaru są m.in. czujki optyczne dymu, ręczne ostrzegacze po-
żarowe ROP,  wskaźniki zadziałania.

Na ciągach komunikacyjnych każdej kondygnacji zlokalizowano głośniki systemu DSO. Dodatko-
wo projektuje się rozmieszczenie głośników systemu na kondygnacji parteru wg rysunku E9, oraz
rozbudowę istniejącego systemu DSO o jeden wzmacniacz mocy 480W do zasilana projektowa-
nego nagłośnienia. Zastosować głośniki dwukierunkowe naścienne o mocy 12W. Zasilanie awa-
ryjne systemu DSO pozostaje bez zmian. Wszystkie ciągi komunikacyjne zostały wyposażone w 
czujki wykrywające powstający pożar i ręczne ostrzegacze pożarowe ROP umożliwiające ręczne 
alarmowanie o sytuacji niebezpiecznej zagrażającej życiu w budynku.

Należy wykonać przewód HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2 transmisji RS 422 który będzie łączył CSP
z terminalem wyniesionym zlokalizowanym w pomieszczeniu recepcji.

Zastosowane urządzenia SSP:

 Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 rozbudowana o moduł pracy sieciowej MSI-48

 Istniejąca Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 rozbudowana o moduł pracy siecio-
wej MSI-48

 Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046

 Wskaźnik zadziałania WZ-31

 Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M

 Terminal sygnalizacji pożarowej TSR-4000 z akumulatorem

 Pojemnik na akumulatory PAR-4800 + akumulatory 2x40Ah 12V



3.4.8. System oddymiania

Klatka schodowa środkowa

Centrale oddymiania grawitacyjnego wykonać przy wejściu na klatkę schodową  w miejscu 
wskazanym na rys. E-9 przy suficie. Centralę zasilić przewodem HDGs PH90 3x2,5mm2 po trasie 
wg  rysunku E9 oraz schematu E-10.

CSO należy dobrać ze względu na takie parametry jak: zapewnienie współpracy z Centralą Sy-
gnalizacji Pożaru CSP i odpowiedni wydatek prądowy ze względu na zainstalowane urządzenia 
i napędy CSO, gdzie prąd CSO podczas pracy alarmowej nie może być mniejszy niż 12A.

Urządzeniami systemu oddymiania klatki schodowej są  napędy klapy  odymiającej 1szt, napędy 
okna napowietrzającego 1szt, trzymacze drzwiowe 4szt i przyciski oddymiania z funkcją przewie-
trzania.

Trzymacze drzwiowe powinny posiadać siłę trzymania nie mniejszą niż 490N (50kg). Trzymacze 
mają za zadanie trzymać otwarte drzwi podczas normalnej pracy pozostawiając otwarte ciągi ko-
munikacyjne. Podczas stanu alarmowania lub zaniku napięcia w budynku (np. podczas wyzwole-
nia przycisku PPOŻ.) trzymacze drzwiowe puszczają powodując zamknięcie drzwi i uniemożliwie-
nie rozprzestrzeniania się zadymienia na drodze ewakuacji. Drzwi wyposażone w trzymacze (i 
każde drzwi P. POŻ.) muszą posiadać system samozamykaczy drzwiowych.

Okna oddymiające na ostatniej kondygnacji wyszczególnione w projekcie architektonicznym wy-
posażyć w zestaw napędów dobrany przez producenta instalowanej klapy oddymiającej.

Napowietrzanie klatki schodowej będzie realizowane przez projektowane okno napowietrzające 
wyszczególnione w projekcie architektonicznym. Na oknie napowietrzającym zainstalować napę-
dy okienne dobrane przez producenta okna napowietrzającego.

Przyciski oddymiania z funkcją przewietrzania wykonać na wysokości 140cm od poziomu po-
sadzki i zlokalizować w miejscach wskazanych na rys. E9 zlokalizowane na kondygnacji parteru 
oraz ostatniej kondygnacji..

Układ połączeń i typ zastosowanych przewodów jest wykazany na rysunku E9 oraz schemacie  E-
10. Prowadzenie przewodów w obrębie klatki schodowej wykonać pod tynkiem nie płycej niż 
5mm. Po skończonych pracach klatkę schodową doprowadzić do stanu pierwotnego.

Klatki schodowe nr 1 i 2 (zewnętrzne)

Istniejące centrale typu  RZN 4402-k do przeniesienia z ostatniej kondygnacji na poziom kon-
dygnacji parteru w miejsca oznaczone na rysunku E9. Centrale zamontować pod sufitem. 
Wszystkie przewody przeznaczone są  do wymiany. Podłączenie do siłowników okiennych 
okien oddymiających można wykonać stosując puszkę przyłączeniowa w klasie E90 w miej-
scu po zdemontowanej centrali.  

Urządzeniami systemu oddymiania klatki schodowej (dla każdej osobno) są  napędy okien oddy-
miających (istniejące)  2szt, napędy drzwiowe drzwi  napowietrzających 2szt, przyciski oddymia-
nia z funkcją przewietrzania.

Jako napędy drzwiowe zaleca się zastosowanie po jednym napędzie drzwiowym na skrzydło 
główne (2 szt.) typu DDS 54/500 o parametrach: 24V DC, 1A, wysuw 500mm, siła pchania 500N 



(51kg) czas otwarcia 42s. Drzwi wyposażyć dodatkowo w samozamykacze na dwa skrzydła z ko-
lejnością zamykania.  

Stolarka nie jest przewidziana do wymiany.

Przyciski oddymiania z funkcją przewietrzania wykonać na wysokości 140cm od poziomu po-
sadzki i zlokalizować w miejscach wskazanych na rys. E9 zlokalizowane na kondygnacji parteru 
oraz ostatniej kondygnacji..

Układ połączeń i typ zastosowanych przewodów jest wykazany na rysunku E9 oraz schemacie  E-
10. Prowadzenie przewodów w obrębie klatki schodowej wykonać pod tynkiem nie płycej niż 
5mm. Po skończonych pracach klatkę schodową doprowadzić do stanu pierwotnego.

3.4.9. Okablowanie sieci LAN

Sieć okablowania strukturalnego umożliwia co najmniej transmisję sygnałów cyfrowych i analogo-
wych o częstotliwości transmisji do 250MHz.

W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesyłu danych logicznych zastoso-
wano nieekranowany kabel skrętkowy 4-parowy UTP kategorii 5. Sieć okablowania strukturalnego 
składa się z następujących elementów funkcjonalnych: punktu dystrybucyjnego – PPD, okablowa-
nia poziomego, gniazd odbiorczych. Całość zaprojektowano w topologii gwiazdy hierarchicznej. W 
okablowaniu poziomym każde gniazdo odbiorcze jest podłączone do panelu w punkcie dystrybucyj-
nym PPD. Topologia gwiazdy zapewnia możliwość szybkich zmian w strukturze okablowania oraz ła-
twą lokalizację i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracować tyl-
ko ta stacja robocza, która jest podłączona poprzez uszkodzoną linię.

Punkt dystrybucyjny należy zorganizować w postaci 19” 42U szafy stojącej o wymiarach 600x800 w 
podstawiewykonanej z blachy stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną (lakier proszkowy). Szafa 
musi posiadać drzwi przednie przeszklone, wyposażone w zamek patentowy z możliwością otwie-
rania na lewą/prawą stronę (możliwość przełożenia drzwi). Dostęp do wnętrza szafy poprzez drzwi 
przednie, demontowane osłony boczne oraz drzwi tylne, możliwość regulacji położenia ramy 19” 
regulowane stopki zapewniające możliwość wypoziomowania szafy, pełne uziemienie wszystkich 
sekcji szafy. Szafa musi dawać możliwość zamontowania wentylatorów sufitowych oraz łączenia 
szaf przy pomocy łącznika, cokołu.

Szafę należy wyposażyć w:

- panel wentylacyjny – wentylatory z termostatem – 1 kpl.

- panel krosowy nieekranowany 24 port kat.5 19” 1U – 6 szt.

- szyna uziemienia – 1 szt.

- wieszak poziomy 19” 1U RAL 9005 – 3 szt.

- prowadnica kabli pionowa boczna – 2 szt.

- listwa zasilająco-filtrująca z zabezpieczeniem – 1 szt.

- półka 2U – 1 szt.

- cokół do szafy 600x800x100 – 1 szt.

- kpl. zaślepiająco – filtracyjny 600x800 1/2 włókniny z przepustem szczotkowym – 1 szt.



Okablowanie poziome strukturalne należy wykonać przy użyciu nieekranowanego 
kabla 4-parowego typu UTP kategorii 5. Kable nieekranowane od strony PPD za-
kończyć na panelach RJ45, natomiast od strony abonenckiej – w gniazdach odbior-
czych na modułach nieekranowanych RJ45 (rozmieszczenie na rysunku E-8 oraz E-
2). Gniazda RJ45 montować w jednej ramce z gniazdami 230V oznaczonymi na ry-
sunku E-2. Wszystkie elementy toru transmisyjnego okablowania poziomego po-
winny spełniać wymagania, co najmiej dla kategorii 5. 

Kable UTP układać w korytach instalacyjnych przeznaczonych dla instalacji nisko-
prądowych oznaczonych na rysunku E7. Poza korytami przewody układać w rurach
ochronnych montowanych do stropu na uchwytach. W projektowanych  ścianach 
instalację zabezpieczyć rurą ochronną karbowaną.

3.4.9. Okablowanie sieci TV

Projektuję się montaż dwóch multiswitche kaskadowych o następujących parametrach.

24 wyjść abonenckich RTV+SAT

dystrybucja sygnału DVB-T i SAT pochodzących z dwóch satelitów

wbudowana prekorekcja charakterystyki

wbudowany przełącznik active/passive toru TV

zgodny z A class, CE,  RoHS

obsługa DiSEqC 2.0

zewnętrzne zasilanie

Dla zasilania multiswitche zastosować zasilacz o podwyższonych parametrach obciążenia 4000mA.

Punkt zbiorczy instalacji (multiswitche) umiejscowić w pomieszczeniu technicznym przeznaczony 
dla sieci teletechnicznych. Zainstalować w naściennej skrzynce teletechnicznej wielkościowo dobra-
nej do zastosowanych multiswitche. Zasilanie wyprowadzić z obwodu GN12.

Rozmieszczenie gniazd abonenckich przedstawiono na rysunkiu E-2.  

Okablowanie instalacji TV  należy wykonać przy użyciu przewodu koncentrycznego ekranowanego o
następujących parametrach.

Impedancja 75 ±3Ω

Zakres częstotliwościowy 5-3000 MHz

Pojemność 52pF/m ± 2 pF/m

Tłumienie niedopasowania (470-1000 MHz) 20 dB

Materiał przewodnika Drut miedziany 1,02mm



 Przewody  od strony PPD zakończyć na multiswitche , natomiast od strony abonenckiej – w gniaz-
dach odbiorczych. Gniazda TV montować w jednej ramce z gniazdami 230V oznaczonymi na rysun-
ku E-2. Wysokość montażu została określona na załącznikach graficznych. 

3.4.9. Okablowanie sieci monitoringu.

Dla potrzeb instalacji monitoringu projektuje się wykonanie okablowania za pomoca nieekrano-
wanego kabla 4-parowego UTP kategorii 6.  Po stronie projektowanych kamer zainstalować nale-
ży gniazda RJ45 w wersji natynkowej. Gniazda montować do stropu właściwego nad sufitem 
podwieszanym.  Po stronie szafy dystrybucyjnej okablowanie zakończyć na panelu 24 portowym 
kat.6. Rozmieszczenie gniazd RJ45 i przebieg tras kablowych oznaczono na rysunku E-8.  Przewo-
dy układać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.4.9.

Bezpośrednie podłączenie kamer wykonać przez patchcordy o długości do 2m. 

Wyposażenie w urządzenia tj. switch poe, rejestrator, UPS, kamery zewnętrze, kamery we-
wnętrzne, stacja do podglądu kamer wg. osobnego zestawienia.

4. OBLICZENIA
4.1. Wewnętrzne Linie zasilające

WLZ RG R1 projektowany:

Prąd obliczeniowy Ib = 32,2kW / √3 * 400V = 32,2kW / 692,8V = 46,67A

napięcie zasilania: 400 [V]

przyjęty przekrój żyły: 35,0 [mm²] (minimalny)

przewodnik: Cu

typ przewodu: YLYżo

zabezpieczenie obwodu: wkładka bezpiecznikowa gG 80A

Maksymalny możliwy prąd przy przekroju S=35mm =105A

Długość obliczeniowa =84,9m

Sprawdzenie warunku na spadek napięcia:
ΔUdop=0,5 %

ΔU= [(P*l)/(γ*S*U2)]*100 = 0.281%

Sprawdzenie warunku na obciążalność dopuszczalną długotrwale:



Obciążalność długotrwała dla przewodów wielożyłowych miedzianych w izolacji polwinitowej o na-
pięciu znamionowym do 1kV przy obciążeniu trzech żył roboczych, wg. sposobu ułożenia „B2” wy-
nosi dla przekroju 35mm2 Iz=105A

Ib =46,67A < In =80A < Iz =105A

WARUNEK SPEŁNIONY

I2 ≤ 1,45*Iz 

1,6*In ≤ 1,45*Iz 

1,6*80 ≤ 1,45*105

128 ≤ 152,25

WARUNEK SPEŁNIONY

WLZ RG R2 projektowany:

Prąd obliczeniowy Ib = 13kW / √3 * 400V = 13kW / 692,8V = 18,76A

napięcie zasilania: 400 [V]

przyjęty przekrój żyły: 16,0 [mm²] (minimalny)

przewodnik: Cu

typ przewodu: YLYżo

zabezpieczenie obwodu: wkładka bezpiecznikowa gG 40A

Maksymalny możliwy prąd przy przekroju S=16mm =66A

Długość obliczeniowa =62,8m

Sprawdzenie warunku na spadek napięcia:
ΔUdop=0,5 %

ΔU= [(P*l)/(γ*S*U2)]*100 = 0.179%

Obciążalność długotrwała dla przewodów wielożyłowych miedzianych w izolacji polwinitowej o na-
pięciu znamionowym do 1kV przy obciążeniu trzech żył roboczych, wg. sposobu ułożenia „B2” wy-
nosi dla przekroju 16mm2 Iz=66A

Ib =18,76A < In =40A < Iz =66A

WARUNEK SPEŁNIONY



I2 ≤ 1,45*Iz 

1,6*In ≤ 1,45*Iz 

1,6*40 ≤ 1,45*66

64 ≤ 95,7

WARUNEK SPEŁNIONY

WLZ RG R3 projektowany:

Prąd obliczeniowy Ib = 36kW / √3 * 400V = 13kW / 692,8V = 52A

napięcie zasilania: 400 [V]

przyjęty przekrój żyły: 35,0 [mm²] (minimalny)

przewodnik: Cu

typ przewodu: YLYżo

zabezpieczenie obwodu: wkładka bezpiecznikowa gG 63A

Maksymalny możliwy prąd przy przekroju S=35mm =105A

Długość obliczeniowa =30m

Sprawdzenie warunku na spadek napięcia:
ΔUdop=0,5 %

ΔU= [(P*l)/(γ*S*U2)]*100 = 0.111%

Obciążalność długotrwała dla przewodów wielożyłowych miedzianych w izolacji polwinitowej o na-
pięciu znamionowym do 1kV przy obciążeniu trzech żył roboczych, wg. sposobu ułożenia „B2” wy-
nosi dla przekroju 16mm2 Iz=66A

Ib =52A < In =63A < Iz =105A

WARUNEK SPEŁNIONY

I2 ≤ 1,45*Iz 

1,6*In ≤ 1,45*Iz 

1,6*63 ≤ 1,45*105

100,8 ≤ 152,25

WARUNEK SPEŁNIONY



4.2. Dobór akumulatorów CSP

Tab. 4.1.1. Prąd pobierany przez SSP

Nazwa elementu kalarm

ilość

[szt]

prąd dozo-
ru

[mA]

suma I1

[mA]

prąd alar-
mu

[mA]

suma I2

[mA]

POLON 4900 1,0 1 400,00 400,00 500,00 500,00

DUR-4046 1,0 224 0,15 33,6 0,15 33,60

WZ-31 0,4 107 0,00 0,00 20,00 856,00

ROP-4001M 1,0 14 0,14 1,96 0,14 1,96

435,56 1391,56

Caku > Cmin = k*(I1*72 + I2*0,5)

Caku > Cmin = 1,2*(0,43556*72 + 1,39156*0,5)

Caku > Cmin = 1,2*(31,36 + 0,7)

Caku > Cmin = 1,2*(32,06)

Caku > Cmin = 38,47 Ah (24V DC)

Caku > Cmin = 2x 38,472 Ah (12V DC)

zastosować akumulatory:

Caku = 2x 40 Ah (12V DC)

gdzie:

Caku - pojemność dobranych akumulatorów [Ah] po przeliczeniu na napięcie działania urządzeń sys-
temu sygnalizacji pożaru (gdy wymagane np. 7Ah na 24VDC to należy dobrać np. dwa akumulatory 
8Ah na napięciu 12V DC lub jeden 8Ah o napięciu 24V DC)



Cmin - pojemność obliczeniowa akumulatorów [Ah] przy napięciu DC centrali pożarowej

k - współczynnik uwzględniający sprawność akumulatorów (rezystancja własna) i zjawisko starzenia
ogniw galwanicznych (należy przyjmować w zakresie 1,2-1,4)

I1 - sumaryczny prąd pobierany przez wszystkie urządzenia CSP [A] podczas pracy dozorowej 

I2 - sumaryczny prąd pobierany przez wszystkie urządzenia CSP [A] podczas alarmowania

kalarm - współczynnik jednoczesności zadziałania urządzeń podczas alarmowania 



4.3. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami
i przepisami.

Trasy prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych należy planować wg rysunku 4.4.1.

Wszystkie przepusty i przejścia powyżej 40mm przez elementy oddzielenia pożarowego należy 
zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej EI określonym w opracowaniu Architektonicznym.

Rys. 4.4.1. Układanie przewodów instalacyjnych
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6.1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „W spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”- § 2 pkt. 1

6.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem poniżej wymienia się informację dotyczące zagrożeń, które mogą 
wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych z branży elektrycznej związanych z projektem pt.

„PRZEBUDOWA PARTERU W BUDYNKU NR 365 NA TERENIE A.M.W. W GDYNI”.

6.2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów

a) Instalacja GWP z przyciskami PPOŻ

b) Oświetlenie ogólne i awaryjne

c) Gniazda wtykowe pomieszczeń parteru

d) Rozdzielnice elektryczne

e) Wewnętrzne linie zasilające

f) System sygnalizacji pożaru

g) System oddymiania grawitacyjnego

6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek nr 365 przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, dz. nr 2098 obręb 0021 – teren za-
mknięty

6.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-
żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące instalacje elektryczne w budynku.

6.2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Prace na wysokości powyżej 1m podczas montażu urządzeń i instalacji elektrycznej:

– prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: średnie, poziom zagrożenia życia: duże.

Instalacje elektryczne w budynku:

– prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: duże, poziom zagrożenia życia: duże.



6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-
zacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prace na wysokości winny zostać odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywa-
nia instalacji elektrycznej i montażu urządzeń będą prowadzone w stanie beznapięciowym. Pra-
cownicy wykonujący te prace powinni zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca 
pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót 
przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników.

6.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy na wysokości. Zabezpieczyć mechanicznie i wizualnie 
urządzenia rozdzielcze przed załączeniem napięcia na instalację elektryczną, na której prowadzo-
ne są prace. Stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych dla prawidłowego i bez-
piecznego prowadzenia prac. Należy zapewnić pracownikom stosownie do potrzeb: sprzęt, na-
rzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy 
jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia „Plan BIOZ”

mgr inż. Włodzimierz Kostro 

nr upr. 4045/Gd/89

nr POM/IE/2274/01



7. Zaświadczenia PIIB





8. Uprawnienia
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