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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 Temat 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
remontu i modernizacji oficyny i lokali mieszkalnych na działce nr ewid. 446/2 przy ul. 
Wesołej 38 w Kielcach. 
 
1.2 Podstawa opracowania 

• Warunki przyłączenia dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV nr WP/0914/2014 z dnia 
11.04.2014 r. 

•  Podkłady architektoniczne 
• Wytyczne technologiczne      
• Obowiązujące PNE dotyczące ochrony przeciwporażeniowej,  

przeciwprzepięciowej, odgromowej i oświetlenia  
 

1.3 Zakres opracowania  
W zakres niniejszego projektu wchodzą następujące instalacje elektryczne: 

• zasilanie w energię elektryczną 
• tablica główna TG i pomiar energii elektrycznej 
• wewnętrzne linie zasilające 
• tablica administracyjna 
• tablice mieszkaniowe 
• oświetlenie podstawowe wewnętrzne  
• instalacja gniazd wtykowych 230V 
• instalacja siłowa    
• instalacja odgromowa 
• instalacja uziemień i ochrony przeciwporażeniowej 
• połączenia wyrównawcze 
• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

 
1.4 Zasilania w energi ę elektryczn ą 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci projektowany budynek zasilony zostanie  
wewnętrzną linią zasilającą z istniejącego złącza kablowego ZK-3a nr 3 usytuowanego 
we wnęce na ścianie remontowanego budynku.  
W związku z ociepleniem budynku (styropian 10 cm) istniejące złącze kablowe należy 
przełożyć i zlicować z projektowaną elewacją.  
 
1.5    Tablica główna TG i pomiar energii elektrycz nej 
Do rozdziału energii elektrycznej w budynku zaprojektowano tablicę główną TG  
usytuowaną w istniejącej wnęce  na klatce schodowej przy wejściu do budynku.   
W rozdzielnicy zamontowany będzie wyłącznik główny i ogranicznik ochrony 
przepięciowej budynku. Przewidziano również miejsce na zamontowanie układów 
pomiarowych lokali mieszkalnych oraz tablicę obwodów administracyjnych. Wszystkie 
elementy wyposażenia rozdzielnicy przystosowane są do plombowania lub 
umieszczone w obudowach do tego przystosowanych. Jako obudowy tablic zastosować 
typowe rozdzielnice naścienne produkcji SABAJ - SYSTEM lub podobne.  
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Obudowy wykonane z profilowanych blach malowanych proszkowo powinien posiadać 
stopień ochrony IP41. Tablica TG zasilana będzie miedzianym kablem typu YKY-żo 
5x25mm² z istniejącego złącza kablowego.  
Schemat ideowy zasilania i wyposażenie tablicy TG pokazano na rys. nr 1.IE, 6.IE.  
Miejsce usytuowania na rys. nr 2.IE. 
 
1.6 Wewnętrzne linie zasilaj ące 
Wewnętrzne linie zasilające łączące tablicę główną TG z tablicami lokali mieszkalnych  
wykonać przewodami miedzianymi 5-cio żyłowymi układanymi pt.  
Typy przewodów pokazano na schemacie zasilania, trasy na rys. nr 3.IE – 5.IE.  
 
1.7 Tablica administracyjna TA 
Do zasilania obwodów administracyjnych: kotłownia, oświetlenie korytarzy i klatek 
schodowych oraz oświetlenie komórek lokatorskich zaprojektowano tablicę 
administracyjną TA. Tablicę umieszczono w wydzielonej części zestawu tablicy głównej 
TG. Wyposażenie tablicy TA pokazano na rys. nr 7.IE.    
 
1.8 Tablice mieszkaniowe T-1, T-2, T-3 
Tablice mieszkaniowe należy instalować na ścianie przy drzwiach wejściowych w taki 
sposób, aby środek jej wysokości znajdował się od 1,10 do 1,85 m nad powierzchnią 
posadzki. Należy zastosować typowe obudowy z drzwiczkami produkcji  SABAJ - 
SYSTEM lub podobne Tablice mieszkaniowe służą do zasilania obwodów 
oświetleniowych i gniazd wtykowych 230 V, przewidziano również możliwość 
podłączenia obwodów 3 – fazowych np. kuchni elektrycznej. Tablice wyposażono w 
zabezpieczenia nadmiarowo i różnicowoprądowe. Wyposażenie tablic pokazano na rys. 
nr 8.IE. 
 
1.9 Oświetlenie podstawowe wewn ętrzne 
Do oświetlenia podstawowego na drogach komunikacyjnych zastosowano oprawy 
szczelne sufitowe i naścienne w obudowach wandaloodpornych przystosowane do 
świetlówek kompaktowych sterowane przekaźnikiem schodowym. W piwnicy oprawy 
kanałowe szczelne, a w komórkach lokatorskich oprawy z żarówkami na napięcie 24V. 
Przed wejściem zamontowano oprawę sterowaną czujką ruchu.  
W lokalach mieszkalnych przewidziano wypusty oświetleniowe sufitowe i ścienne,  
a w łazienkach oprawy szczelne. Rozmieszczenie opraw i wypustów pokazano na 
rysunkach 2.IE – 5.IE.  
 
1.10 Instalacja gniazd wtykowych 230 V 
Wszystkie gniazda muszą być wyposażone w styk ochronny. Do gniazd prowadzić 
przewody typu YDY-żo 3x2,5mm². W pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych 
zastosować osprzęt szczelny IP 44 w pozostałych IP 20. Rozmieszczenie gniazd 
pokazano na rys. nr 2.IE – 5.IE.  
 
1.11 Instalacja siłowa  
Instalacja obejmuje wykonanie wypustów 3-fazowych do zasilania kuchenek 
elektrycznych. Podłączenia wykonać przewodami miedzianymi.  
 
1.12     Zasady prowadzenia przewodów 
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) 
oraz przewody prowadzone w korytkach , listwach i kanałach instalacyjnych 
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umieszczonych na ścianach powinny być układane, w niżej określonych strefach 
instalacyjnych: 
a) Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm: 

• strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotowa pow. sufitu), 
• strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa pow. podłogi), 
• strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnia 

podłogi) – dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza przewidziana jest na 
ścianach np. w kuchni. 

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm: 
• strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi), 
• strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna), 
• strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu 

ścian w narożach). 
Pionowe strefy instalacyjne sięgają od linii zbiegu ściany i sufitu do linii zbiegu ściany 
z podłoga . Przy oknach i drzwiach dwuskrzydłowych pionowe strefy instalacyjne 
prowadzone są po obu stronach okna czy drzwi . Przewody elektryczne układane pod 
pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod 
podłoga należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie. 
Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i 
mieć szerokość o około 5 mm większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany 
kierunku trasy instalacji bruzda powinna być poszerzona do 10 mm w kierunku 
wewnętrznej strony łuku. Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych 
przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na 
każda puszkę).  
 
1.13 Instalacja odgromowa 
Projekt architektoniczny nie obejmuje remontu dachu, a jedynie ocieplenie budynku 
warstwą styropianu 10 cm. W związku z tym istniejąca instalację odgromową na dachu 
należy pozostawić bez zmian, a przewody odprowadzające ułożyć w rurach ochronnych 
pod warstwa ocieplenia. Złącza kontrolne przenieść do puszek p/t.  
 
1.14 Instalacja uziemie ń i ochrony przeciwpora żeniowej 
Doboru środka ochrony przed dotykiem pośrednim dokonano w oparciu o normę 
arkuszową IEC "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" i  "Ochrona 
przeciwporażeniowa". Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania (szybkie wyłączenie). 
Do realizacji ww. ochrony należy zastosować następujące środki: 

• wyłączniki instalacyjne  
• wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe  
• bezpieczniki topikowe 

Ponadto należy: 
• instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TNS  
• wykonać w budynku połączenia wyrównawcze miejscowe wg poniższego opisu. 
 

1.15     Połączenia wyrównawcze. 
Celem ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy różnymi 
częściami przewodzącymi projektuje się połączenia wyrównawcze. 
Na najniższej kondygnacji budynku, w pomieszczeniu kotłowni, projektuje się główną 
szynę wyrównawczą  do której należy przyłączyć: 

• przewód ochronny PEN ze złącza kablowego, 
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• przewód ochronny tablicy głównej TG, 
• metalowe obudowy urządzeń technologicznych 
• armaturę metalową w natryskach 
• metalowe rurociągi wod – kan, co ,i inne masy metalowe.  

Szynę uziemić łącząc ją z  uziomem budynku . Szynę główną wykonać bednarką  25x4 
mm /połączenia elastyczne  LY-żo 25 mm² . 
W  łazienkach wykonać połączenie wyrównawcze miejscowe łącząc między sobą części 
przewodzące  dostępne  i  przewód ochronny PE z częściami przewodzącymi obcymi 
jak rury metalowe instalacji ,wodne, co oraz metalowe brodziki, natryski, wanny i 
umywalki.  
Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać poprzez szynę wyrównawczą miejscową 
w zbiorczej puszce np. UP DEHN, przewodem DY-żo 4 mm² w RVS16 p/t. Puszkę 
należy  zamocować  w niewidocznym, lecz dostępnym do okresowej kontroli  
i oględzin miejscu. Wszelkie połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie  
z normami oraz załącznikiem .         

 
1.16 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
Do ochrony urządzeń elektronicznych pracujących w projektowanym budynku przed 
skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć innych rodzajów zastosowano  
ochronę przeciwprzepięciową za pomocą urządzeń firmy DEHN.  
Wykorzystano ogranicznik przepięć DEHNventil M TNS 255, spełniający wymagania I i 
II klasy ochrony, który umieszczono w tablicy głównej TG.  
 
1.17 Uwagi ko ńcowe 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
• Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacjach budynku muszą 

posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje 
lub certyfikaty  zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 

• Po wykonaniu instalacji w obiekcie należy, przed zgłoszeniem do odbioru,      
           przeprowadzić pomiary i próby montażowe w zakresie przewidzianym 
           przez obowiązujące przepisy. 

• Wszystkie prace powinna wykonać osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca  
           odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych. 
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2. OBLICZENIA 
 
2.1 Bilans tablicy głównej TG 
 

TYP 
ODBIORU 

 
 

MOC 
ZAPOTRZEBOWANA  

Pi 
(kW) 

WSPÓŁCZYNNIK 
ZAPOTRZEBOWANIA 

 
kz 

MOC 
OBLICZENIOWA 

Ps 
(kW) 

TABLICA 
ADMINISTRACYJNA 

TA 
4,0 0,8 3,2 

TABLICE 
MIESZKANIOWE 

T-1 – T-3 
3 x 11,0 = 33 0,747 24,6 

OGÓŁEM 39,0   27,8 
 
 
2.2    Dobór wlz 
 

2.2.1 TABLICA TG 

moc obliczeniowa PS = 27,8 kW                 prąd obliczeniowy  IS = 43,3 A 

cos Φ = 0,928                                             prąd znamionowy wkładki  IN =63 A 

dobrano zabezpieczenie WT-1/F 63 A       prąd zadziałania wkładki I2 = 100,8A /t=1h/ 

dobrano kabel YKY-żo 5x25 mm2              obciążalność kabla IZ = 73 A 

długość  obwodu l = 15 m                          spadek napięcia ∆U = 0,28% 

 IS < IN < IZ                                                   I2 < 1,45 IZ 

 43,3 A < 63 A < 73 A                                 100,8 A < 1,45 x 73 A = 105,8 A 
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3. ZAŁĄCZNIKI 
 

• Warunki przyłączenia dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci 
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV nr WP/0914/2014 z dnia 
11.04.2014 r.  

• Oświadczenie projektantów  
• Stwierdzenia przygotowania zawodowego projektantów 
• Zaświadczenia o przynależności projektantów do Izby Inżynierów Budownictwa 
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Nazwisko i imię: Jarosław Piasecki                                            kwiecień 2014 r. 
Upr. Nr:              KL – 127/90  
Członek izby:     Świętokrzyska Okr ęgowa Izba  
                              Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0504/01 
 
 
 
 
                                                     OŚWIADCZENIE  
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany: Instalacje elektryczne remontu i modernizacji 
oficyny i lokali mieszkalnych na działce nr ewid. 446/2 przy ul. Sienkiewicza 38 w 
Kielcach , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
                                                                                    Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwisko i imię: Ryszard Sierant                                                         kwiecień 2014 r. 
Upr. Nr:              KL – 322/88  
Członek izby:      Świętokrzyska Okr ęgowa Izba 
                              Inżynierów Budownictwa 
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0708/01 
 
 
 
 
                                                     OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, że projekt budowlany: Instalacje elektryczne remontu i modernizacji 
oficyny i lokali mieszkalnych na działce nr ewid. 446/2 przy ul. Sienkiewicza 38 w 
Kielcach , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
                                                        
                                                                                      Podpis        
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4. RYSUNKI 
• Rys. nr 1.IE  Schemat ideowy zasilania RG 
• Rys. nr 2.IE  Plan instalacji – rzut piwnic 
• Rys. nr 3.IE  Plan instalacji – rzut parteru 
• Rys. nr 4.IE  Plan instalacji – rzut I piętra 
• Rys. nr 5.IE  Plan instalacji – rzut II piętra 
• Rys. nr 6.IE  Tablica główna TG 
• Rys. nr 7.IE  Tablica administracyjna TA 
• Rys. nr 8.IE  Tablice mieszkaniowe T-1, T-2, T-3  
• Rysunek poglądowy – połączenia wyrównawcze w budynku mieszkalnym 
• Rysunek poglądowy – Wymagania dotyczące instalacji w pomieszczeniach 

wyposażonych w wannę lub natrysk 
 

 
 





















PN-HD 60364-7-701: 2007(U) Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 
Część 7-701: Wymagania dotycz ące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
                       pomieszczenia wyposa żone w wann ę lub natrysk. 

 
Strefy zagrożeń w pomieszczeniu wyposażonym w wannę a) i b) wersje bez    ścianki; c) 

wersja ze ścianką – wymiary w cm  

 

  Strefy zagrożeń w pomieszczeniu wyposażonym  
  w natrysk z brodzikiem – widok z boku – wymiary w cm 
  Warunki instalowania urz ądzeń elektrycznych w strefach zagro żenia w łazience    

 

*0 – obejmuje wnętrze wanny   
       lub basenu natryskowego 
*1 – jest ograniczoną  
       płaszczyzną  
       przebiegającą  
       wzdłuż zewnętrznej   
       krawędzi wanny lub  
       basenu natryskowego,  
       a w pionie sięga do  
       wysokości 225 cm, licząc 
       od poziomu podłogi 
*2 – to przestrzeń o szerokości  
       0,6 metra wokół strefy 1  
       w płaszczyźnie poziomej  
       oraz o tej samej   
       wysokości w pionie     


