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I. ZAŁOŻENIA 

 

 

1. Podstawą opracowania dokumentacji: 

Podstawą opracowania dokumentacji jest zlecenie Miejskiego Zarządu 

Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20  pismo MZB/TR/TJ/9740/2012 

a jednostką projektową Projektowanie i Nadzór Elektryczny Jarosław Fąfara  

Zabłocie 2A , 26-050 Zagnańsk. 

 

2. Dane wejściowe do projektu: 

a) Podkłady budowlane, 

b) Inwentaryzacja istniejących urządzeń elektrycznych, 

c) Uzgodnienia z inwestorem 

d) Wytyczne projektantów branżowych 

e) Obowiązujące normy i przepisy robót elektrycznych. 

 

3. Zakres projektu 

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 

oświetlenia awaryjnego, i oświetlenia ogólnego ( odbudowa z uwagi na 

dewastacje) oraz instalacji monitoringu korytarzy i klatek schodowych.  

 

4. Lokalizacja i charakter obiektu 

 

Kielce ul. Grunwaldzka 43A, budynek mieszkalny wielorodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Zasilanie budynku 

 
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej zasilany jest z sieci energetyki zawodowej poprzez 
złącze ZK w którym zabudowany jest główny wyłącznik prądu z drzwiczkami 
przeszklonymi. 
Istniejące złącze ZK, rozdzielnia główna, tablice administracji i tablice piętrowe ZELP 
nie są przedmiotem opracowania pozostają bez zmian. 
 

2. Obwody administracyjne. 

2.1. oświetlenie ogólne. 
 
Oświetlenie ogólne  korytarzy, klatek schodowych i holu windy projektuje się 
wykonać przewodem kabelkowym YDY 3*1,5 mm o izolacji 750V układanym pod 
tynkiem. 
Zasilanie obwodów  przewiduje się z istniejących tablic piętrowych administracji TA 
zlokalizowanych na korytarzu każdej kondygnacji. 
Aparatura zabezpieczająca obwody oświetlenia w TA pozostaje istniejąca. 
Projektuje się oświetlenie na bazie opraw typ. Plafoniera  2*25 W,230V, IP20  
w kolorze białym. Dla wyeliminowania łączników oprawy wyposażyć  w czujnik ruchu 
z kątem widzenia 360st. 
Zgodnie z zaleceniami inwestora w projekcie przewidziano zabezpieczenie opraw 
przed dewastacja konstrukcją  z siatki stalowej z oczkami o wymiarach 10* 10 mm. 
Konstrukcje mocować do stropu kołkami stalowymi fi 8mm. 
Istniejące przewody zasilające oprawy na klatkach schodowych ułożone pod tynkiem  
pozostają bez zmian. 
Do sterowania oprawami przed wejściem głównym do budynku i oprawa nr policyjny 
przewidziano w tablicy TA1/1 zainstalowanie programatora cyfrowego. 
Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 przyjęto średnie natężenie oświetlenia Eśr-100Lx. 
Dobór ilości opraw wykonano na podstawie programu obliczeniowego DIALUX. 
Istniejąca instalacja oświetlenie korytarza w pomieszczeni piwnic jest dobrym stanie 
technicznym i pozostaje bez zmian. 
Plan oświetlenia przedstawiono na załączonych rysunkach. 
 

2.2. oświetlenie awaryjne. 

Oświetlenie zasilić z istniejącej szafy systemu  oświetlenia awaryjnego  typ. NZBWA 
230/5/5000/5-0 f-my PRAZISA. Zasilanie szafy z rozdzielnicy głównej  administracji 
pozostaje bez zmian. 
Urządzenie wyposażone  jest w mikroprocesorowy układ sterująco- nadzorujący, 
rejestrator zdarzeń oraz tester.  
Szafa zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu rozdzielni głównej. 
Z szafy wyprowadzić  cztery obwody oświetleniowe klatek schodowych i korytarzy. 
Zabezpieczenia obwodów oświetlenia  w szafie systemowej pozostają bez zmian. 
Do zasilenia instalacji oświetlenia awaryjnego projektuje się kabel sylikonowy 
ognioodporny HDGs PH 90  3*1,5 mm2 . 



Przewody w ciągach poziomych korytarzy i klatek schodowych układane w tynku. 
Istniejące przewody YDYp 3*1,5 mm2  w pionach między tablicami piętrowymi TA  
zdemontować. 
Oświetlenie awaryjne przewidziano na bazie opraw typ. Plafoniera np. Saturn 28 ze 
źródłem światła 11W. Oprawy zabezpieczyć przed dewastacją analogicznie jak 
oprawy oświetlenia ogólnego. 
Minimalny czas świecenia oświetlenia awaryjnego przewiduje się 2h. 
Dobór i ilość opraw przewidziano tak aby natężenie oświetlenia na poziomie podłogi 
wynosiło Eśr-1 Lx. 
Instalacje oświetlenia wykonać wg. PN-EN 1838:2005 (Zastosowania oświetlenia- 
oświetlenie awaryjne). 
Dodatkowo wykonać drobny przegląd szafy systemowej i wymienić baterie 
akumulatorów. 
Przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie , 

jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie 

(Dz.U.nr 75,poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r. Dział IV, Roz.8,§ 187, ust.3.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie , 

jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie 

(Dz.U.nr 75,poz.690 z dnia 15 czerwca 2002r. Dział IV, Roz.8,§ 181, ust.5.). 

 

2.3. Instalacja telewizji przemysłowej  (monitoringu). 

Zgodnie z zaleceniami inwestora dla bezpieczeństwa lokatorów, i zabezpieczenia 
zainstalowanych urządzeń oddymiania klatek schodowych przed dewastacją 
przewidziano system monitorowania. 
Przyjęto instalowanie 5 szt.  kamer :  
- klatka schodowa nr 1 (przy windzie) piętro XI monitorowanie okno oddymiania,  
- klatka schodowa nr 2  piętro XI monitorowanie okno oddymiania,  
- klatka schodowa nr 1  piętro X hol windy,  
- klatka schodowa nr 1  parter hol windy,  
- klatka schodowa nr 2  parter,  
Przyjęto kamery Exalto XC5106 w obudowie antywandal DDTV II z funkcją 
przekazywania sygnału do stacji monitorowania o otwarciu obudowy lub jej 
uszkodzeniu. 
Pomieszczenie stacji monitorowania zostanie wskazane przez inwestora na etapie 
realizacji inwestycji. 
We wskazanym pomieszczeniu należy wykonać drobne prace remontowe  
(malowanie ścian, stolarki , ułożenie wykładziny podłogowej, montaż oświetlenia  
i kraty drzwi wejściowych).   
 

3. Ochrona od porażeń. 

Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim stosować samoczynne 
wyłączenie zasilania. 
Obiekt zasilany jest w układzie sieciowym TN-C-S. 
W budynku poczynając od złącza instalacje wykonane będą w układzie TN-S. 
Instalacje wykonać przewodem 3-żyłowym z dodatkowym przewodem ochronnym 
PE. Uziom przewodów N i PE wykonany jest w złączu kablowym. 



4. Zagadnienia BHP 

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być 
dopuszczone do stasowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U Nr 202/2004 par. 
2072). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa                                 
i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.                          
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa                         
i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

5. Uwagi końcowe. 

Istniejące oprawy oświetlenia ogólnego i awaryjnego , łączniki sterowania, przewody 
zasilające ułożone w kanałach instalacyjnych na tynku w ciągach komunikacyjnych 
korytarzy i klatek schodowych z wyłączeniem piwnic  należy zdemontować. 
Projektowane przewody instalacje oświetlenia i monitoringu  ułożyć pod tynkiem. 
System oddymiania klatek schodowych wraz z instalacją zabudowany na  
przedmiotowym obiekcie nie wchodzi w zakres opracowania, pozostaje bez zmian. 
Uszkodzone i zdewastowane drzwiczki tablic na korytarzu parteru należy wymienić 
lub naprawić. 
Zamontowane osłony opraw oświetleniowych nie powinny zakłócać prawidłowego 
działania czujnika ruchu. 
Całość instalacji wykonać  zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364, N SEP-E-002. 
 
 
 
 

       Opracował: 

       Jarosław Fąfara 

       upr. bud. KL 189/90 

 
 
 
 
 
 
 




















