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I.  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

I.1. Zagospodarowanie i zabudowa istniejąca. 

 Teren działki zabudowany. Teren inwestycji stanowią: istniejący budynek 

podlegający przebudowie i rozbudowie. 

 Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia technicznego tj. sieć 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetyczna kablowa.  

Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane jest z istniejącego złącza 

kablowego zlokalizowanego z boku budynku (wg rys. nr 5-E) 

I.2. Zabudowa projektowana i projektowane zmiany zagospodarowania terenu. 

Nie przewiduje się zamian w zagospodarowania terenu. 

I.3. Układ drogowy. 

 Dojazd na teren przeznaczony pod planowana inwestycję zapewniony jest 

przez istniejącą infrastrukturę. 

I.4. Wpływ obiektu na środowisko 

Nie ulega zmianie wpływ zmodernizowanego obiektu na środowisko.  

I.5. Warunki ochrony konserwatorskiej 

Teren projektowanej inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. 

I.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Do projektowanego budynku zapewniono istniejące drogi pożarowe o charakterystyce 

techniczno użytkowej spełniających wymogi obowiązujących przepisów technicznych. 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona z projektowanych hydrantów 

p.poż. zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

Budynek wyposażono w automatyczną instalację sygnalizacji alarmu pożaru. 

Ze względu na charakter budynku został on wyposażony w instalację oświetlenia 

awaryjne dla strefy otwartej (antypaniczne) oraz oświetlenie dróg ewakuacyjnych zgodne  

z PN-EN 1838:2005.  

Budynek wyposażono w wyłącznik pożarowy prądu wyzwalany zdalnie przyciskiem 

zainstalowanym na zewnątrz budynku obok wejścia głównego. 

W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej klasy systemu "C" zgodnie z PN-EN 

12101-6 w projekcie wentylacji zaprojektowany zostały dwa wentylatory napowietrzające 

w dwóch klatkach schodowych przedmiotowego budynku. 

 

 



 

II. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych  

 

II.1. Podstawa opracowania. 

a) projekty budowlane branży architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej (wod-kan,  

co, wentylacja, klimatyzacja, kotłownia gazowa) 

b) wytyczne Inwestora 

c) obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi 

 

II.2. Zakres opracowania: 

Projektowany budynek posiadać będzie następujące urządzenia i instalacje elektryczne: 

 Układ SZR 

 Tablica pomiarowa TL 

 Rozdzielnia główna budynku RG złożoną z rozdzielni RG1 odłączanej za pomocą 

wyłącznika p.poż. w przypadku powstania pożaru oraz rozdzielnię RGP.POŻ zasilaną 

sprzed wyłącznika p.poż. zasilającą wentylatory napowietrzające (instalacja zasilająca 

rozdzielnia wentylatorów wykonana jako ognioodporna w klasie PH90. 

 Wewnętrzne linie zasilające  

 Wyłącznik główny prądu p.poż.  

 Rozdzielnice kondygnacyjne budynku: R0, R1, R2, R3, R4, 

 Rozdzielnice wentylacji: RW1, RW2 i RW3 

 Rozdzielnice wentylacji napowietrzającej: WP1, WP2 

 Instalacja oświetlenia ogólnego 230V 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe) 

 Instalacja gniazd wtyczkowych (ogólno-użytkowych) 230 V 

 Instalacja zasilająca urządzenia komputerowe 

 Instalacja siłowa 400 V / 230 V  

 Instalacja zasilająca dźwig rozdzielnia RDO 

 Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego SAP 

 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SAWIN 

 Instalacja okablowania strukturalnego  

 Instalacja telewizji RTV SAT 

 Ochrona od porażeń 



 

 Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych 

 Połączenia wyrównawcze.  

 

II.3. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 

 

W Budynku przewidziano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej.  

Bilans mocy dla budynku wykonano dla instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych 

oraz zagospodarowania pomieszczeń użytkowych na podstawie wskaźników 

powierzchniowych. Do obliczeń przyjęto wskaźniki: 

 20W/m
2
 - korytarze i komunikacja 

 60W/m
2
 - sale komputerowe, kuchnia 

 40W/m
2
 - pozostałe pomieszczenia. 

Bilans mocy dla instalacji wentylacji i dźwigu osobowego wg mocy dobranych urządzeń. 

Szczegółowy bilans mocy w części obliczeniowej. 

Moc szczytowa budynku 85kW, prąd szczytowy 136,5A. 

Na moc 85kW uzyskane zostało zapewnienie dostawy mocy od PGE Dystrybucja SA 

Zamość oddział w Przemyślu. 

Po wykonaniu docelowego planu zagospodarowania pomieszczeń oraz aranżacji wnętrz 

należy na etapie projektu wykonawczego wystąpić do PGE Dystrybucja SA o wydanie 

warunków zasilania dla obiektu i wykonać projekt przyłącza zasilającego. 

Ze względu na pracę wentylatorów oddymiających podczas pożaru należy wystąpić  

o warunki przyłączenia dla zasilania dwustronnego z układem automatycznego SZR przed 

wyłącznikiem p.poż. budynku. 

Wartości mocy szczytowej zapotrzebowanej przez obiekt w wysokości 30kW została 

ustalona przez Inwestora w oparciu o bieżące odczyty mocy szczytowych w obiekcie. 

Zasilanie w energię elektryczną budynku odbywać się będzie z istniejącego 

wolnostojącego złącza kablowego ZK-3 zlokalizowanego obok budynku.  

Układ SZR należy zabudować jako element przedlicznikowy w rozdzielni RG na 

poziomie parteru w wiatrołapie obok wejścia głównego. Od złącza ZK-3 do układu SZR 

należy wymienić przewody linii WLZ o przekroju 185mm
2
 wg schematu zasilania 

budynku. Przewody prowadzić na całej długości w rurze osłonowej. Zabezpieczenia  

w złączu 200A o charakterystyce gG 

W rozdzielni RG należy zainstalować wyłącznik główny pożarowy budynku sterowany 

zdalnie z przycisku z szybką zainstalowanego zewnątrz obok wejścia głównego do 

budynku. Wyłącznik przeciwpożarowy odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich 

urządzeń i instalacji poza rozdzielniami RW1 i RW2 zasilającymi wentylatory 

oddymiania.  



 

Należy zastosować układ sterowania wyłącznika p.poż. niezależny od zaniku fazy  

w układzie zasilania. 

Linie kablowe wlz do rozdzielni RW1 i RW2 należy wykonać w klasie ogniochronności 

PH90 z zastosowaniem przewodów i osprzętu atestowanych dla klasy PH90 (przewody 

HDGs). 

W rozdzielni RG należy zabudować półpośredni układ pomiaru energii elektrycznej 

dobrany wg wymogów operatora sieci w warunkach przyłączenia.  

W rozdzielni RG projektuje się pole odpływów zasilających poszczególne rozdzielnice 

kondygnacyjne, tablicę maszynowni dźwigów RDO, rozdzielnice wentylacji i 

wentylatorów oddymiania. 

W rozdzielni RG projektuje się zainstalowanie GSU (głównej szyny uziemiającej) dla 

całego Budynku Kościuszki 5. 

Nie przewiduje się kompensacji mocy biernej ze względu na zastosowanie 

skompensowanych urządzeń odbiorczych. 

 



 

II.4. Rozdzielnice elektryczne 

 

II.4.1. Rozdzielnica główna RG 

Lokalizację rozdzielnicy głównej „RG” pokazano na rzucie parteru obok wejścia 

głównego. Należy zainstalować ją we wnęce w obudowie o II klasie izolacji. W RG 

należy zainstalować następujące komponenty:  

 układ SZR – przystosować do plombowania 

 wyłącznik główny pożarowy budynku WGPpoż – przystosować do plombowania 

 układ pomiarowo-rozliczeniowy – przystosować do plombowania 

 pola zasilające z zabezpieczeniami dla WLZ.  

Schematy rozdzielni RG wg rys. nr 2-E i 3-E. 

 

II.4.2. Rozdzielnice kondygnacyjne  

Rozdzielnice kondygnacyjne zasilające odbiory ogólne, komputerowe, oświetleniowe na 

poziomach: 

piwnica: R0 

parter: R1 

I piętro: R2 

II piętro: R3 

Poddasze: R4 

Należy zabudować jako podtynkowe, modułowe o wymiarach podanych w projekcie 

wykonawczym, wysokość montażu 1,9m od poziomu posadzki do górnej krawędzi 

obudowy. Szczegółową lokalizację należy ustalić na etapie wykonawstwa  

z uwzględnieniem lokalnych elementów wykończeniowych ścian w projekcie 

wykonawczym 

W rozdzielnicach wszystkie obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami 

różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania 30mA. Szczegóły wyposażenia rozdzielnic 

pokazane zostanie w  projekcie wykonawczym. 

 

II.4.3. Rozdzielnice wentylacji 

Lokalizację rozdzielnic wentylacji RW1, RW2 i RW3 pokazano na rzutach kodygnacji I, 

II piętra i poddasza. 

Rozdzielnice te dostarczone zostaną wraz z centralami wentylacyjnymi, które będą z nich 

zasilane. 



 

Rozdzielnice wykonane  jako natynkowe, wysokość montażu to 1,9m od poziomu 

posadzki do górnej krawędzi obudowy. Szczegóły wyposażenia oraz wymiary  

 i pojemność rozdzielnicy wg dokumentacji producenta. 

Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w odrębnym opracowaniu PW Instalacje 

elektryczne i AKPiA wentylacji. 

Rozdzielnice (szafy zasilająco-sterownicze) zasilająca urządzenia ochrony 

przeciwpożarowej WP1 i WP2 służą do zasilania odbiorów związanych  

z nadciśnieniowym zabezpieczeniem przed zadymieniem klatki schodowej wraz  

z przedsionkami. 

Szafy zasilająco-sterownicze uruchomiane przyciskiem włącz/wyłącz do testowania 

systemu oraz od automatycznej instalacji p.poż. na budynku dla straży pożarnej 

podczas akcji ratowniczej i ewakuacyjnej. Z rozdzielni kable należy doprowadzić 

tylko do elementów składowych systemu podanych w wykazie dostawcy urządzenia. 

Szczegóły wyposażenie i rozmieszczenia urządzeń wg projektu wykonawczego 

 

II.5. Technologia wykonania instalacji  

 

II.5.1. Linie zasilające WLZ: 

Linie zasilające WLZ należy rozprowadzić na poziomie parteru i prowadzić niezależnymi 

ciągami pionowymi do rozdzielnic na poszczególnych kondygnacjach.  

Instalacje należy prowadzić podtynkowo, po wykonaniu ściany i posadzki należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

II.6. Rodzaje przewodów: 

Linie zasilające: przewody typu YDY, YLY, LgY, HDGs, HLGs, YnTKSYekw, UTP kat 

5e, YWDXpek, o krotności i przekrojach podanych na schematach danej rozdzielni 

elektrycznej w projekcie wykonawczym z której wyprowadzony jest dany przewód lub na 

odpowiednim schemacie blokowym. 

Oprzewodowanie instalacji słaboprądowych wg odpowiednich schematów blokowych w 

projekcie wykonawczym. 

 

II.7. Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny 

W pomieszczeniach biurowych należy instalować osprzęt podtynkowy. Kolorystykę 

osprzętu należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie wykonawstwa. 

Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe przy stanowiskach komputerowych należy 

instalować w zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urządzeń 

komputerowych oraz gniazdami teleinformatycznymi. 



 

Oprawy oświetleniowe z energooszczędnymi źródłami światła z układem elektronicznym. 

Typy opraw oświetleniowych oraz ich rozmieszczenie w poszczególnych 

pomieszczeniach należy dobrać po wykonaniu aranżacji wnętrz na etapie projektu 

wykonawczego. W salach ekspozycyjnych należy przewidzieć dodatkowe doświetlenie 

gablot wystawienniczych przez reflektorki zasilane z gniazd wtykowych. 

Na rzutach instalacji elektrycznej podano wymagane natężenia oświetlenia zgodnie  

z obowiązującą normą PN-EN 12464-1 i wytycznymi Inwestora. 

Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać w oparciu o Wytyczne 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: SITP WP-01: 2006, które zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Główna Państwowej Straty Pożarnej pismo nr BZ-

IV-0242/26/2006 z dnia 27 września 2006r. i zalecone do stosowania, jako opracowanie 

stanowiące zbiór wymagań poszczególnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia 

awaryjnego, które może być wykorzystywane zarówno przez projektantów oświetlenia 

awaryjnego, jak równie_ przez osoby uczestniczące w odbiorach tych instalacji i systemów. 

Wytyczne zostały oparte na następujących przepisach, normach i innych publikacjach: 

1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz 

U. Nr 75 poz , 690 z późn. zmianami). 

2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80 poz. 563) 

3. PN EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne PN EN 

50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

4. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego  

5. PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych 

6. PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku  

7. PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych 

fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla 

miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku 

8. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

9. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

10. PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 

11. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

12. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku należy wykonać: 

 oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, 



 

 oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych, 

 oświetlenie strefy otwartej – oświetlenie antypaniczne, 

 oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe). 

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą w autonomiczne moduły awaryjne  

3 godz. z funkcją autotestu. Sygnalizacja poprawności oprawy sygnalizowana jest za 

pomocą diody w oprawie. 

Nad hydrantami zainstalowano dodatkowe oświetlenie awaryjne doświetlające przestrzeń 

wokół hydrantu do poziomu 5lx na poziomie posadzki. 

Oświetlenie kierunkowe z modułem awaryjnym 2h montować na drogach ewakuacyjnych 

w miejscu każdej zmiany kierunku ewakuacji i w odstępach nie większych niż 15m. 

Oprawy kierunkowe z opisem „wyjście ewakuacyjne” zainstalować nad wyjściami 

ewakuacyjnymi. 

Dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać oddzielny projekt 

wykonawczy uzgodniony ze specjalistą do zabezpieczeń p.poż. i ergonomii pracy. 

W części biurowej należy stosować osprzęt o stopniu ochrony dla pomieszczeń suchych 

IP-20, oraz dla pomieszczeń wilgotnych: gniazdka wtyczkowe p/t, łączniki p/t o stopniu 

ochrony IP-44.  

 

II.8. Instalacja siłowa 400 V / 230 V  

Przewidziano montaż w budynku gniazd remontowych z wyłącznikiem 0-1 400V 16A. 

Miejsca montażu gniazd wg projektu wykonawczego.  

 

II.9. Instalacja zasilająca układy wentylacji mechanicznej i wspomagania wentylacji 

Wszystkie urządzenia wspomagania wentylacji w sanitariatach są zabezpieczone 

wyłącznikiem różnicowoprądowym w najbliższej rozdzielnicy kondygnacyjnej. 

Załączanie wentylatorów razem ze światłem oraz wyłączane z opóźnieniem czasowym 

ok. 1 minuty. 

 

II.10. Zasilanie rozdzielni maszynowni dźwigu RDO 

Projektuje się wydzielone zasilanie maszynowni dźwigu z rozdzielni głównej RG oraz 

odrębny obwód pomocniczy dla potrzeb oświetlenia szybu windy oraz gniazda 

remontowego w nim umieszczonego. 

Do szybu windy należy doprowadzić bednarkę z zapasem. 

Wszystkie instalacje elektryczne w maszynowni dźwigu oraz przy samym urządzeniu 

dźwigowym wykona specjalistyczna firma posiadające odpowiednie wymagane prawem 

pozwolenia. 



 

Dźwig osobowy oraz rozdzielnia maszynowni RDO zostanie dostarczona przez 

producenta dźwigu. Dźwig dobrano w projekcie architektury. 

Z kabiny dźwigu należy wyprowadzić telefon do pomieszczenia ochrony, portierni lub 

przyłączyć numer zewnętrzny (uzgodnić na etapie wykonawstwa) 

Z centrali pożarowej CSAP wyprowadzić sygnał sterujący windą i uruchamiający tryb 

pracy „ZJAZD POŻAROWY” 

Oświetlenie szybu windy oprawami 2x18W (tj. jedna oprawa 0,5m od dna szybu windy , 

jedna oprawa 0,5m od szczytu szybu windy oraz oprawy na każdej kondygnacji 

szczegółowo dobrać na etapie wykonawstwa po w uzgodnieniu z dostawcą windy). 

Oświetlenie szybu windy załączane z maszynowni dźwigu. 

 

II.11. Instalacja okablowania strukturalnego 

Należy wykonać trasy dla przewodów okablowania strukturalnego z GPD  

w kanałąch instalacyjnych n.t. plastikowych, które mają służyć wyłącznie dla potrzeb 

okablowania słaboprądowego.  

Charakterystyka systemu. 

Instalację teleinformatyczną w wykonać należy w systemie Krone kategorii 5e 

przewodami nieekranowanymi UTP 4x2x0,5. 

Wszystkie prace przy budowie tej instalacji powinna wykonać firma posiadająca 

odpowiedni certyfikat firmy Krone celem uzyskania pewności dobrze wykonanej 

instalacji oraz uzyskania wydłużonej gwarancji. 

W celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń szczególnie w miejscach dużego 

natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądowych, projekt 

przewiduje zachowanie minimalnej odległości pomiędzy głównymi trasami zasilającymi 

urządzenia elektroenergetyczne układane w korytach metalowych a trasami 

teleinformatycznymi nie mniejszą niż 15cm. 

Szczegółowe założenia techniczne. 

Dla pomieszczeń przyjęto gniazda końcowe użytkownika 2 x RJ 45 zakładając umownie 

podział na komputer-telefon. 

Instalacja okablowania sieci strukturalnej (zastosowane kable sygnałowe 4-parowe UTP, 

krosownice, panele, gniazda oraz kable krosowe i przyłączeniowe) spełniać będą 

wymagania kat 5e. 

Topologia sieci poziomej będzie w strukturze „gwiazdy” z jednym głównym punktem 

dystrybucyjnym „GPD” 

Przewody strukturalne (ciągi poziome główne) ułożone będą w rurkach instalacyjnych 

typu RVKLn 16 – 25 n/t. 

Projektowane rozwiązanie. 

Uwagi : 



 

1. Max długość przebiegu UTP -Kat 5e nie przekroczyła 90 m pomiędzy interfejsem 

użytkownika a głównym punktem dystrybucyjnym  „GPD”. 

2. Max długość kabli krosowych oraz stacyjnych nie może przekraczać 10 m, przy czym 

całkowita długość kabla pomiędzy terminalem a punktem rozdzielczym plus 

przyłączeniem do sieciowego sprzętu komputerowego nie może przekroczyć 100 m. 

4.  Przy wykonywaniu okablowania poziomego  należy sprawdzić, czy montowana 

skrętka nie jest naprężona na całym swoim przebiegu i na końcach. Przewody 

strukturalne należy wprowadzić i wyprowadzić z głównych tras przebiegu pod kątem 90
0
 

a promień ich zgięć nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy przewodu.  

5.  Przyjęte rozmieszczenie gniazd oraz ich numerację przedstawiono w projekcie 

wykonawczym na rzutach odpowiednich kondygnacji kondygnacji.  

6.  Rozdział sieci strukturalnej na komputerową i telefoniczną dokonany zostanie w 

głównym punkcie dystrybucyjnym przez zastosowanie osobnych pól krosowych, 

kończących bieg kabli poziomych.  

Okablowanie logiczne i elektryczne (instalacja zasilająca urządzenia komputerowe) dla 

sieci teleinformatycznej należy prowadzić z zachowaniem wymagań obowiązujących 

norm. 

Wszelkie przejścia i przepusty w ścianach, stropach oddzielenia pożarowego itp. 

wykonywać w rurkach z materiału nie podtrzymującego palenia, przy czym przewody 

elektryczne i informatyczne muszą być poprowadzone w oddzielnych przepustach, przy 

zastosowaniu niepalnego środka uszczelniającego (ogniochronna pęczniejąca masa 

uszczelniająca CP 611A - Hilti), szczególnie dotyczy to przejść pomiędzy różnymi 

strefami pożarowymi. 

W miarę możliwości należy unikać krzyżowania się tras elektrycznych 

i teleinformatycznych. 

Główny Punkt Dystrybucyjny GPD 

* Lokalizacja. 

     Szafę GPD umieszczono w pomieszczeniu portierni jak na rzucie parteru. 

Główny punkt dystrybucyjny (GPD) fizycznie stanowi szafa 12U 19” 600x600. 

Badania i pomiary 

  Po zakończeniu montażu instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać 

wymagane testy odbiorcze oraz następujące pomiary: 

a) pomiary statyczne - obejmują sprawdzenie: 

ciągłość łącza, 

zwarcia między parami lub większą liczbą przewodów w skrętce UTP, 

skrzyżowane pary, 

odwrócone pary, 



 

rozwinięte pary, 

długość obwodu, 

oporność dla prądu stałego, 

inne błędy w przewodach kabla. 

b) pomiary dynamiczne - obejmują sprawdzenie: 

tłumienność, 

przesłuch (NEXT), 

ACR (stosunek tłumienności do przesłuchów), 

opóźnienie propagacji, 

impedancja charakterystyczna, 

współczynnik odbicia. 

 

Uwagi końcowe: 

Każde gniazdo logiczne należy stosownie oznaczyć w celu jego jednoznacznej 

identyfikacji na panelu krosowym w głównym punkcie dystrybucyjnym  Oznaczenia 

należy również umieścić nad gniazdami RJ-45 (gniazda końcowe użytkownika). 

Zachować koordynację prac montażowych z wykonawstwem instalacji zasilającej 

urządzenia komputerowe. 

Instalator systemu winien wykonać dokumentację powykonawczą, która powinna 

zawierać: 

Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,  

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych 

Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  

Certyfikat gwarancji systemowej wydany przez producenta okablowania bezpośrednio 

inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu). 

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć  

w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. 

Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi 

okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi Końcowemu) gwarancji. 

 

II.12. Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru SAP 

Charakterystyka systemu SAP 

Zastosowano system sygnalizacji alarmu pożaru oparty na centrali CSAP prod. Siemens 

rozbudowaną o:  akumulator 12V, moduły wejścia/wyjścia, moduł sygnalizatorów, 



 

drukarkę. System pełnia wymagane międzynarodowe normy, normy krajowe, oraz 

zarządzenia   w zakresie montażu i podłączenia do straży pożarnej i pracuje w oparciu   

o własną sieć oprzewodowania. 

Szczegóły rozmieszczenia, schematy połączeń zawarto w projekcie wykonawczym. 

Centralę CSAP zasilić z wydzielonego obwodu rozdzielni R1. 

Kable instalacyjne SAP powinny posiadać zewnętrzną powłokę w kolorze czerwonym, 

przewody systemu sygnalizacji pożaru należy układać w oddzielnych rurkach. 

Montaż systemu, uruchomienie oraz konserwacja urządzeń może być wykonywany przez 

odpowiednio przeszkolony personel. 

Instalacja SAP 

Instalację SAP zaprojektowano w oparciu o katalog i wytyczne firmy Siemens.  System 

sygnalizacji alarmu pożarowego pracować będzie w układzie (razem) dwóch pętli 

adresowalnych: 

 Pętla nr 1 – piwnica oraz parter 

 Pętla nr 2 – I piętro, II piętro oraz poddasze 

Rodzaje czujek, przyciski alarmowe  ich adresy, sygnalizatory akustyczne oraz rodzaje 

przewodów używanych w instalacji SAP pokazano na schemacie ideowym połączeń w 

projekcie wykonawczym.  

Przyciski alarmowe ręczne „ROP” również będą pracować w tych pętlach. 

Rozmieszczenie sygnalizatorów dla budynku pokazano na odpowiednich rzutach 

projektu wykonawczego. 

Dla obiektu zaprojektowano zewnętrzny sygnalizatory optyczno – akustyczne SZOA. 

oraz sygnalizatory optyczno-akustycznych wewnętrznych SOA z puszką montażową 

(lokalizacja wg projektu wykonawczego). 

Sygnalizator zewnętrzny usytuowano na zewnętrznej ścianie - wysokość montażu 

sygnalizatora zewnętrznego – h min~3m. 

Sygnalizatory wewnętrzne wg projektu wykonawczego. 

Technologia wykonanie  instalacji (SAP) 

Przewody  (nierozprzestrzeniające ognia) YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 - do czujek, 

prowadzić w RVKLn p.t. W pomieszczeniach technicznych w listwie naściennej 

Linie sygnalizacyjne do sygnalizatorów optyczno-akustycznych należy wykonać z 

przewodami  niepalnymi  typu HDGs  o ilości żył jak na schemacie w PW mocowanymi 

o odporności ogniowej E90. 

W razie zadziałania centrali pożarowej CSAP centrala przekaże sygnał o pożarze do 

jednostki wskazanej przez Inwestora. 



 

W przypadku zadziałania czujki pożarowej następuje załączenie centrali na alarm 

pierwszego stopnia. Po czasie zaprogramowanym w centrali (czas przejścia z I st. na II st. 

alarmu ustalić na etapie wykonawstwa z operatorem systemu) w przypadku nie 

skasowania sygnalizacji alarmu I stopnia przez operatora systemu centrala automatycznie 

przechodzi w II stopień alarmu. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody stref pożarowych należy uszczelnić 

pożarowo o odporności nie mniejszej niż przekraczana przegroda. 

Dla instalacji sygnalizacji pożaru należy wykonać projekt wykonawczy uzgodniony ze 

specjalistą ds. zabezpieczeń p.poż.  

II.13. Instalacja alarmu włamania i napadu SAWiN  

Projektowane rozwiązanie 

Dla zaprojektowanego systemu instalacji SAWiN dobrano centralę alarmową prod. 

Siemens CSWN - SPC 6330 + 2 x moduł rozszerzeń wejść SPCE650 + akumulatory  oraz 

sygnalizator SP 200T prod. Siemens, którą należy zamontować w pomieszczeniu 

portiera. 

Zasilanie podstawowe centrali wykonać należy przewodem YDYżo 3 x 1,5 z 

wydzielonego obwodu  rozdzielnicy RK1.2.  

Zasilanie rezerwowe centrali wykonać należy z baterii akumulatorów bezobsługowych 

12V 

Akumulatory zamontowane będą w typowej obudowie usytuowanej na półce  poniżej 

obudowy CSWN. 

Połączenie alarmowe zewnętrze wg rozwiązań firmy ochroniarskiej. 

Typy poszczególnych elementów systemu, sposób ich montażu i ilości zamieszczono na 

schemacie blokowym połączeń w projekcie wykonawczym. 

Instalacje dla linii dozorowych należy wykonać w rurkach RVKLn pt. 

Dla wykonanej instalacji należy przeprowadzić wszystkie badania i pomiary objęte 

protokołami odbiorowymi. 

Rozmieszczenie urządzeń na obiekcie pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji 

w projekcie wykonawczym. 

Należy dokonać podziału na strefy dozorowe całości obiektu podczas programowania i 

uruchamiania instalacji SWiN zgodnie z wymaganiami szczegółowymi Użytkownika. 

 

II.14. Instalacja CCTV 

Opis ogólny: 

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV prod. 

Siemens – lokalizację i ilości kamer wskazać w PW. 

Zasilanie energetyczne kamer:  



 

Z projektowanej RCCTV, wykonać  zasilanie przewodami typu YKY 3x1,5 układanymi 

w rurarzu teletechnicznym do kamer zewnętrznych, natomiast do kamer wewnętrznych z 

rozdzielni RCCTV wyprowadzić zasilanie 24VDC przewodem YDY 2x1,5. 

Przewody wizyjne, sterowanie pracą kamer. 

Kamery z rejestratorem połączone są za pośrednictwem urządzenia do konwersji sygnału 

z przewodu koncentrycznego na sygnał przesyłany skrętką nieekranowaną. Sygnał 

pomiędzy kamerami zewnętrznymi a rejestratorem przesyłany jest poprzez skrętkę 

nieekranowaną ziemną UTPf kat. 5e żelowaną, natomiast pomiędzy kamerami 

wewnętrznymi sygnał przesyłany jest za pomocą zwykłej skrętki nieekranowanej UTP. 

Moduł nadajnika w kamerze z kamerą należy połączyć za pomocą przewodu 

YWD 75 5,9/3,7 75 Ohm.  

Lokalizacja urządzeń centralowych 

Obejmuje: rejestrator, krosownicę, monitor oraz klawiaturę, w/w urządzenia umieszczone 

zostaną w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora i usytuowane na odpowiednio 

przystosowanym pulpicie meblowym. 

 

II.15. Instalacje elektryczne kotłowni  

Zasilanie projektowanej szafy zasilająco-sterowniczej kotłowni wykonane będzie 

przewodem YDYżo 3x4,0mm
2
, wyprowadzonej z projektowanej rozdzielni R1. Zasilanie 

rozdzielni RK wyłączane jest wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym 

zamontowanym przed drzwiami wejściowymi do kotłowni z zewnątrz. 

Urządzenia zasilane z projektowanej rozdzielni kotłowni RK 

 Kocioł gazowy wraz z układami automatyki  

 pompy technologiczne 

 zawory z siłownikami 

 Gniazdo zasilające 230V dla stacji uzdatniania wody 

 Gniazdo zasilające 230V dla neutralizatora skroplin 

 Instalacja oświetleniową i gniazd wtyczkowych 230V ogólnych ; 

 Instalacja 24V AC 

Projektowane rozwiązania 

Ogólnie:  

Szczegóły projektowanych rozwiązań wg PW Instalacji elektrycznych i AKPiA 

kotłowni. 



 

II.16. Instalacja telewizji RTV SAT 

Zasilanie projektowanej instalacji telewizyjnej odbywa się z rozdzielnicy 

kondygnacyjnej 4. Wzmacniacz sygnału telewizji naziemnej należy umieścić na 

poddaszu w dopasowanej obudowie i zasilić z wydzielonego obwodu. 

Maszt antenowy dla instalacji telewizyjnej należy zainstalować na dachu  

i przytwierdzić za pomocą odciągów. Dokładną lokalizację masztu należy określić na 

etapie wykonawstwa po wykonaniu pomiarów siły sygnały telewizyjnego. 

Przez dach należy wyprowadzić 2 rury HDPE zakończone kolanami połączonymi w 

sposób umożliwiający rozebranie o łącznym kącie180st uniemożliwiającym penetrację 

przez wodę oraz o średnicy fi 50. 

Należy starannie zabezpieczyć przejścia instalacji przez dach. 

Maszt antenowy należy zabezpieczyć izolowanym zwodem pionowym. 

 

II.17. Instalacja odgromowa. 

Zgodnie z PN-EN 62305-2 przeprowadzono obliczenia ryzyka (zał. nr 1 do 

dokumentacji). Instalacja odgromowa zostanie wykonana w kl. IV (odległość pomiędzy 

przewodami odprowadzającym 20m). 

Na dachu należy prowadzić przewody instalacji odgromowej wg rys. nr 9-E na 

wspornikach dachowych o wys. 10cm (odległość pomiędzy wspornikami 1m).  

Zwody pionowe wykonać jako naprężne prowadzone w odległości min 10cm od ściany 

budynku. Przewody odprowadzające izolowane połączone ze zwodami za pomocą złączy 

kontrolnych. Zwody pionowe połączone z uziomem prętowym  o długości 2,5m. 

Dodatkowe urządzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chronić należy zwodami 

pionowymi (0,8 ÷ 1 m ponad urządzenie) z pręta min. FeZn fi 10, wg rzutu dachu  

w projekcie wykonawczym. 

Rezystancję uziomu instalacji odgromowej sprawdzić pomiarem i powinna wynosić  

Ruz  10 Ω W przypadku przekroczenia tej wartości należy poprawić uziom poprzez 

dobudowę uziomów szpilkowych w miejscach ustalonych na etapie wykonawstwa. 

II.18. Ochrona od porażeń, od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, połączenia 

wyrównawcze. 

Instalację ochrony od porażeń wykonać należy w oparciu o obowiązującą normę PN – 

92/E – 05009 – Arkusz 41 i 47. 

Układ sieci TN-C-S. 

Punkt rozdziału PEN na PE i N przewiduje się w istniejącym złączu ZK-3. Punkt 

rozdziału należy uziemić. 



 

W kotłowni należy zainstalować szynę wyrównawczą wykonaną z taśmy metalowej FeZn 

25x4 pomalowanej w zielono-żółte pasy i zamocowaną do ściany. Wszystkie urządzenia 

w 1 klasie ochronności znajdujące się w kotłowni należy objąć ochroną przed dotykiem 

pośrednim tj obudowy wszystkich tablic, rozdzielnic, urządzenia wentylacyjne, korpusy 

maszyn i urządzeń,  urządzenia technologiczne. 

Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym. 

Ochronę w/w urządzeń stanowi samoczynne odłączenie napięcia w układzie „TN-C-S”, w 

czasie 0,4 sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych 

wyłączników różnicowo-prądowych z członami nadmiarowo-prądowymi przy przyjętej 

wartości napięcia dotykowego 50V, (dla normalnych warunków środowiskowych) i 25V 

(dla trudnych) 

Dla linii zasilających (LZ), czas odłączenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V. 

Stosować kolorystykę przewodów wg PN= -90/E – 05023 i 05 29: 

L1, L2, L3 – barwa czarna lub brązowa 

N – barwa niebieska 

PE – barwa zielono-żółta. 

Skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarami. 

       - Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi wykonać należy 

zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999. 

II.19. Instalacja aktywnej ochrony przed wybuchem 

Pomieszczenie kotłowni należy zabezpieczyć autonomicznym aktywnym systemem 

bezpieczeństwa gazowego firmy Gazex. Składają się one z elementów dla: 

Pomieszczenie kotłwoni 

- Centralki sterującej MD.2z 230V 

- Głowicy gazometrycznej DEX 

- Sygnalizator optyczno-akustycznego SL 31 

- Zaworu odcinającego zasilanego 12VDC (wg technologii) 

Instalację połączyć wg dokumentacji DTR producenta a urządzenia rozmieścić i 

nastawić wg wytycznych producenta.  

Systemy detekcji należy kalibrować raz do roku. 

Po instalacji i uruchomieniu przeprowadzić próby i spisać protokoły. 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Robert BĘBEN 

upr. bud nr PDK/0191/POOE/06 



 

III. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Bilans Mocy 

Pomieszczenia: 

Piwnica 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Wskaźnik 
[W/m²] 

Powierz.  
[m²] 

Moc  
Pu [W] 

0/1 Komunikacja pionowa 20,0 3,22 64,4 

0/2 Sanitariat 40,0 2,69 107,6 

0/2a WC dla niepełnosprawnych 40,0 5,12 204,8 

0/3 Hall 20,0 47,75 955,0 

0/4 Dźwig osobowy 0,0 5,11 0,0 

0/5 1/2 Komunikacji 20,0 6,82 136,4 

0/6 WC dla kobiet 40,0 14,64 585,6 

0/7 WC dla mężczyzn 40,0 10,78 431,2 

0/8 Sala wystawowa nr 2 40,0 21,71 868,4 

0/9 Korytarz 20,0 9,53 190,6 

0/10 Sala wystawowa nr 1 ekspozycja 
stała 

40,0 25,71 1 028,4 

0/11 Sala wystawowa nr 3 40,0 33,14 1 325,6 

0/12 Sala wystaw czasowych 40,0 54,33 2 173,2 

0/13 Sala komputerowa 60,0 23,29 1 397,4 

0/14 Świetlica 40,0 56,70 2 268,0 

0/15 Magazyn 20,0 20,22 404,4 

0/16 Kuchnia 60,0 9,88 592,8 

0/17a Kotłownia 40,0 59,54 2 381,6 

0/18 Wnęka 20,0 1,39 27,8 

0/19 Pomieszczenie gospodarcze 40,0 3,88 155,2 

0/20 Strefa dostawcza 40,0 5,35 214,0 

0/21 Warsztaty kulinarne 40,0 35,88 1 435,2 

0/22 Zmywalnia 40,0 11,59 463,6 

0/23 WC 40,0 6,55 262,0 

0/24 Pomieszczenie socjalne 40,0 8,65 346,0 

0/25 Przedsionek 20,0 11,94 238,80 

  Moc łączna     18 258,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parter 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Wskaźnik 
[W/m²] 

Powierz.  
[m²] 

Moc  
Pu [W] 

1/1 Komunikacja pionowa 20,0 5,48 109,6 

1/2 Korytarz nr 1 20,0 21,11 422,2 

1/3 Dźwig osobowy 0,0 0,00 0,0 

1/4 Korytarz nr 2 20,0 22,62 452,4 

1/4a 1/2 komunikacja pionowa 20,0 5,26 105,2 

1/5 Klatka schodowa nr 3 20,0 17,33 346,6 

1/6 Sala zajęd plastycznych nr 1  40,0 44,77 1 790,8 

1/7 Aneks magazynowy 20,0 8,80 176,0 

1/8 Sala zajęd plastycznych nr 2 40,0 35,11 1 404,4 

1/9 Świetlica ogólna 40,0 89,61 3 584,4 

1/10 Sala muzyczna 40,0 35,29 1 411,6 

1/11 Przejazd 5,0 69,17 345,9 

1/12 1/2 komunikacja pionowa 20,0 10,11 202,2 

1/13 Garderoba 40,0 18,49 739,6 

1/14 Korytarz nr 3 20,0 11,94 238,8 

1/15 Przedsionek WC dla mężczyzn 20,0 1,80 36,0 

1/16 WC dla mężczyzn 40,0 3,23 129,2 

1/17 Przedsionek WC dla kobiet 20,0 2,28 45,6 

1/18 WC dla kobiet 40,0 3,47 138,8 

1/19 Garderoba 40,0 12,50 500,0 

1/20 Sala szkoleo 40,0 59,54 2 381,6 

1/21 Przedsionek 20,0 2,63 52,6 

1/22 Sala komputerowa 60,0 27,81 1 668,6 

1/23 Korytarz nr 4 20,0 23,84 476,8 

1/24 Sanitariaty nr 1 40,0 18,03 721,2 

1/25 Sanitariaty nr  2 40,0 12,70 508,00 

1/26 Korytarz nr 5 20,0 11,34 226,80 

1/27 Patio 20,0 22,38 447,60 

  Moc łączna     18 662,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Piętro 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Wskaźnik 
[W/m²] 

Powierz.  
[m²] 

Moc  
Pu [W] 

2/1 Komunikacja pionowa 20,0 9,99 199,8 

2/2 Korytarz nr 1 20,0 12,28 245,6 

2/3 Korytarz nr 2 20,0 15,20 304,0 

2/4 Sanitariaty nr 1 40,0 15,28 611,2 

2/5 Pomieszczenie biurowe nr 1 40,0 18,18 727,2 

2/6 Pomieszczenie biurowe nr 2 40,0 16,17 646,8 

2/7 Pomieszczenie biurowe nr 3 40,0 18,82 752,8 

2/8 Pomieszczenie biurowe nr 4 40,0 24,45 978,0 

2_9 Pomieszczenie biurowe nr 5 40,0 19,27 770,8 

2/10 Pomieszczenie biurowe nr 6 40,0 15,90 636,0 

2/11 Szatnia nr 1 20,0 32,14 642,8 

2/12 Świetlica 40,0 58,03 2 321,2 

2/13 Scena 0,0 69,81 0,0 

2/14 1/2 komunikacja pionowa 20,0 10,62 212,4 

2/15 Reżyserka 0,0 7,65 0,0 

2/16 Korytarz nr 3 20,0 12,87 257,4 

2/17 Garderoba 40,0 14,87 594,8 

2/18 WC 40,0 4,15 166,0 

2/19 WC 40,0 4,20 168,0 

2/20 Garderoba 40,0 12,52 500,8 

2/21 Sala widowiskowa 0,0 161,35 0,0 

2/22 Szatnia nr 2 20,0 58,03 1 160,6 

2/23 Sanitariaty nr 1 40,0 17,52 700,8 

2/24 Korytarz nr 4 20,0 22,04 440,8 

2/25 Dźwig osobowy 0,0 0,00 0,0 

  Moc łączna     13 037,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Piętro 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Wskaźnik 
[W/m²] 

Powierz. 
 [m²] 

Moc 
Pu [W] 

3/1 Komunikacja pionowa 20,0 9,99 199,8 

3/2 Korytarz 20,0 12,54 250,8 

3/3 Dźwig osobowy 0,0 0,00 0,0 

3/4 Pomieszczenie biurowe nr 1 40,0 15,86 634,4 

3/5 Pomieszczenie biurowe nr 2 40,0 18,48 739,2 

3/6 Pomieszczenie biurowe nr 3 40,0 12,99 519,6 

3/7 Korytarz 20,0 15,44 308,8 

3/8 Pomieszczenie biurowe nr 4 40,0 18,99 759,6 

3/9 Pomieszczenie biurowe nr 5 40,0 25,06 1 002,4 

3/10 Pomieszczenie biurowe nr 6 40,0 19,43 777,2 

3/11 Pomieszczenie biurowe nr 7 40,0 15,90 636,0 

3/12 Czytelnia 40,0 58,09 2 323,6 

3/13 Księgozbiór 40,0 32,08 1 283,2 

3/14 1/2 komunikacja pionowa 20,0 10,27 205,4 

3/15 Balkon widowni 0,0 73,60 0,0 

3/16 WC dla kobiet 40,0 14,78 591,2 

3/17 WC dla niepełnosprawnych 40,0 4,26 170,4 

3/18 WC dla mężczyzn 40,0 9,56 382,4 

3/19 Korytarz 20,0 21,48 429,6 

  Moc łączna     11 213,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poddasze 

Nr 
pom. 

Przeznaczenie Wskaźnik 
[W/m²] 

Powierz.  
[m²] 

Moc Pu 
 [W] 

4_1 Komunikacja pionowa 20,0 10,39 207,8 

4_2 Korytarz 20,0 11,19 223,8 

4_3 Dźwig osobowy 0,0 0,00 0,0 

4_4 WC dla mężczyzn 40,0 7,98 319,2 

4_5 Przedsionek WC 20,0 5,16 103,2 

4_6 WC dla niepełnosprawnych 40,0 4,25 170,0 

4_7 WC dla kobiet 40,0 11,51 460,4 

4_8a Pokój gościnny 40,0 17,45 698,0 

4_8b Łazienka 40,0 5,70 228,0 

4_8c Przedpokój 20,0 5,21 104,2 

4_9 Korytarz 20,0 20,27 405,4 

4_10 Pokój gościnny 40,0 27,68 1 107,2 

4_11 Łazienka 40,0 3,86 154,4 

4_12a Kuchnia podręczna 40,0 17,77 710,8 

4_12b Zmywalnia naczyo 40,0 3,74 149,6 

4_12c Rozdzielnia 40,0 5,29 211,6 

4_13a Sala wielofunkcyjna 40,0 244,83 9 793,2 

4_13b Antresola 20,0 40,66 813,2 

4_13c 1/2 Komunikacja pionowa 20,0 4,03 80,6 

4_14 Maszynownia 40,0 62,79 2 511,6 

4_15 1/2 Komunikacja pionowa 20,0 10,86 217,2 

  Moc łączna     18 669,4 

 

Wentylacja 

 

Piwnica 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Centrala VS-15-R-PH-T pomieszczenia 
0/16, 0/22, 0/21 - obieg wentylacji nr 1 

CW1/0 1,240 5,390 3x230 

Centrala VS-15-R-PH-T pomieszczenia 
0/8, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15 
- obieg wentylacji nr 2 

CW2/0 1,911 8,310 3x230 

Wyciąg V1 pomieszczenie 0/6 VW1/0 0,030 0,130 230 

Wyciąg V2 pomieszczenie 0/7 VW2/0 0,030 0,130 230 

Wyciąg V3 pomieszczenie 0/2a VW3/0 0,022 0,100 230 

Wyciąg V4 pomieszczenie 0/23 VW4/0 0,030 0,130 230 

Wyciąg znad okapów pomieszczenie 
0/21 

WW1/0 0,735 2,800 230 

Razem:   3,998 16,990   

 



 

Parter 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Centrala VS-15-R-PH-T pomieszczenia 
1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/20, 1/22 - 
obieg wentylacji nr 3 

CW3/1 1,911 5,390 3x230 

Wyciąg V5 pomieszczenie 1/25 VW5/1 0,030 0,130 230 

Wyciąg V6 pomieszczenie 1/24 VW6/1 0,030 0,130 230 

Wyciąg V7 pomieszczenie 1/16 VW7/1 0,022 0,100 230 

Wyciąg V8 pomieszczenie 1/18 VW8/1 0,022 0,100 230 

Razem:   2,015 5,850   

 

 

I Piętro 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Centrala VS-15-R-PH-T pomieszczenia 
2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 
2/12, 2/22 - obieg wentylacji nr 4 

CW4/2 1,911 5,390 3x230 

Wyciąg V9 pomieszczenie 2/4 VW9/2 0,050 0,220 230 

Wyciąg V10 pomieszczenie 2/23 VW10/2 0,030 0,130 230 

Wyciąg V11 pomieszczenie 2/18 VW11/2 0,018 0,100 230 

Wyciąg V12 pomieszczenie 2/19 VW12/2 0,018 0,100 230 

Razem:   2,027 5,940   

 

II Piętro 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Centrala VS-75-R-RHC pomieszczenia 
1/13, 1/19, 2/13, 2/15, 2/17, 2/20, 
2/21, 3/15 - obieg wentylacji nr 5 

CW5/3 4,906 10,056 3x400 

Centrala VS-15-R-PH-T pomieszczenia 
3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 
3/12, 3/13 - obieg wentylacji nr 6 

CW6/3 1,911 5,390 3x230 

Agregat freonowy obiegu 
wentylacyjnego nr 5 

AG1/3 19,700 37,700 3x400 

Wyciąg V13 pomieszczenie 3/16 VW13/3 0,030 0,130 230 

Wyciąg V14 pomieszczenie 3/18 VW14/3 0,030 0,130 230 

Razem:   26,577 53,406   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poddasze 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Centrala VS-40-R-RHC pomieszczenia 
4/13a, 4/13b - obieg wentylacji nr 7 

CW7/4 3,678 16,000 3x230 

Wyciąg V15 pomieszczenie 4/12b 
łazienka 

VW15/4 0,475 1,000 230 

Wyciąg V16 pomieszczenie 4/11 VW16/4 0,030 0,130 230 

Wyciąg V17 pomieszczenie 4/8b VW17/4 0,030 0,130 230 

Wyciąg V18 pomieszczenie 4/7 VW18/4 0,022 0,100 230 

Wyciąg V19 pomieszczenie 4/4 VW19/4 0,022 0,100 230 

Wyciąg V20 pomieszczenie 4/6 VW20/4 0,018 0,100 230 

Razem:   4,183 17,130   
 

Wentylacja ppoż. Klatek schodowych 

Odbiornik Oznaczenie Moc [kW] Prąd [A] U [V] 

Klatka schodowa nr 1 wentylacja 
nawiewna 

WNK1 7,500 15,500 400 

Klatka schodowa nr 2 wentylacja 
nawiewna 

WNK2 5,500 11,500 400 

Razem   13,000 27,000   

Bilans mocy wentylacja Moc [kW] Prąd [A] 

Piwnica 3,998 16,990 

Parter 2,015 5,850 

I piętro 2,027 5,940 

II piętro 26,577 53,406 

Poddasze 4,183 17,130 

Razem: 38,800 99,316 

Wentylacja p.poż. 13,000 27,000 

 

Bilans mocy ogólny: 

Grupa odbiorników Moc 
zainstalowana 

Pz [kW] 

Współczynnik 
jednoczesności 

kj 

Moc 
szczytowa 
Pu  [kW] 

Oświetlenie, gniazda wtykowe, 
urządzenia technologiczne 

71,84 0,25 17,96 

Dźwig osobowy 14,00 1,00 14,00 

Scena i zaplecze teatralne 20,00 1,00 20,00 

Wentylacja i klimatyzacja 44,70 0,75 33,53 

Moc szczytowa     85,49 

 

 

 

 

 

 



 

Dobór wlz 

     Zasilanie z ZK      
         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =  88.66 kW                    Prąd obwodu      IB = 163.331 A 
         cos fi = 0.848       tg fi =  0.625 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.    Prąd nom. zab.   In =    200 A 
                                                    Prąd zadziałania I2 =    320 A 

         Dobrano przewód 5xLgY   185 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 244.722 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.08326 % 
 

         Zasilanie RT sala widowiskowa 
         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =     20 kW                     Prąd obwodu      IB = 32.2061 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 
         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     40 A 

                                                                    Prąd zadziałania I2 =     64 A 
         Dobrano przewód 5xLgY      16 mm2       Obc dł. przew.   Iz = 55.6578 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.5353 % 
 

         Zasilanie RDO - dźwig osobowy 

         --------------------------------------------------------------------- 
         Moc obwodu P =     14 kW                      Prąd obwodu      IB = 22.544 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 
         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     40 A 

                                                                    Prąd zadziałania I2 =     64 A 

         Dobrano przewód 5xLgY      16 mm2       Obc dł. przew.   Iz = 55.658 A 
         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.2243 % 

 
         Zasilanie RW1 

         --------------------------------------------------------------------- 
         Moc obwodu P =  26.52 kW                     Prąd obwodu      IB =  53.16 A 

         cos fi = 0.723       tg fi =  0.956 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     63 A 
                                                                    Prąd zadziałania I2 =  100.8 A 

         Dobrano przewód 5x         25 mm2         Obc dł. przew.   Iz =  72.91 A 
         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.5753 % 

 

         Zasilanie RW2 
         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =   3.68 kW                    Prąd obwodu      IB = 17.778 A 
         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  1 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 
                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 

         Dobrano przewód 3x          6 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 33.519 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU =  2.348 % 
 

         Zasilanie RW3 
         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =    4.5 kW                     Prąd obwodu      IB =  7.246 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 
         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 

                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 
         Dobrano przewód 5x          6 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1838 % 

 
         Zasilanie R0 piwnica 

         --------------------------------------------------------------------- 



 

         Moc obwodu P =   4.56 kW                     Prąd obwodu      IB =  7.343 A 
         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 

                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 
         Dobrano przewód 5x          6 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1427 % 
 

         Zasilanie R1 parter 

         --------------------------------------------------------------------- 
         Moc obwodu P =   4.67 kW                     Prąd obwodu      IB =   7.52 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 
         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 

                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 
         Dobrano przewód 4x          6 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1015 % 

 
         Zasilanie R2 I piętro 

         --------------------------------------------------------------------- 
         Moc obwodu P =   3.26 kW                     Prąd obwodu      IB =   5.25 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.485 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 
                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 

         Dobrano przewód 4x          6 mm2         Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 
         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1331 % 

 
         Zasilanie R3 II piętro 

         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =    2.8 kW                     Prąd obwodu      IB =  4.509 A 
         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 

         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 
                                                                    Prąd zadziałania I2 =     40 A 

         Dobrano przewód 4x          6 mm2          Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1678 % 
 

         Zasilanie R4 poddasze 
         --------------------------------------------------------------------- 

         Moc obwodu P =   4.67 kW                     Prąd obwodu      IB =   7.52 A 

         cos fi =   0.9       tg fi =  0.484 
         Dobrano zabezpieczenie NH-gG  3 bieg.   Prąd nom. zab.   In =     25 A 

                                                 Prąd zadziałania I2 =     40 A 
         Dobrano przewód 4x          6 mm2       Obc dł. przew.   Iz = 30.748 A 

         Spadek napięcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0,369%  


