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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

BUDOWA BUDYNKU HALI NR 1 
WRAZ Z NIEZB ĘDNĄ INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą 

 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych 
podstawowych dla projektowanego Budynku Hali Nr 1. 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 
• zmiana warunków przyłączenia (zwiększenie mocy) znak RS-4/DP-

7719/XVII-62A-6/832/2012/DP-612b z dnia 2012-05-07, wydanymi PGE 
Dystrybucja Rzeszów  

• podkłady architektoniczne budynku, 
• wytyczne instalacji sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, kotłownia, wod-

kan) 
• obowiązujące normy, przepisy i normatywy techniczne 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje swym zakresem: 
• rozprowadzenie mocy z rozdzielni głównej 
• rozdzielnie i tablice odbiorcze 
• instalacja oświetlenia podstawowego  
• instalacja oświetlenia administracyjnego  
• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
• instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
• instalacja zasilania wentylacji 
• instalacja zasilania klimatyzacji 
• instalacja wewnętrzna w kotłowni 
• instalacja AKPiA  
• instalacja dla wpustów dachowych 
• instalacja podgrzewania rurociągu instalacji sanitarnej  
• instalacja gniazd bezpieczeństwa 24VAC 
• instalacja przyzywowa w pomieszczeniach WC dla niepwłnosprawnych 
• instalacja odgromowa 
• instalacja połączeń wyrównawczych 
• instalacja ochrony od porażeń 
• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
• ochrona przeciwpożarowa – wyłącznik główny zasilania WPP  



 
1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

• Moc zainstalowana Pi = 1863,0 kW 
• Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,49 
• Moc zapotrzebowana Pp = 918,7 kW 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. ROZPROWADZENIE MOCY Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ 
Rozprowadzenie mocy do poszczególnych rozdzielnic odbywać się będzie z pól 
odejściowych rozdzielni głównej RG poprzez wewnętrzne linie zasilające WLZ-
ty. WLZ-ety należy prowadzić na korytkach kablowych. Trasę korytek, drabinek 
kablowych należy ustalić i skoordynować z pozostałymi instalacjami (przed 
wykonaniem szczególnie wentylacji). 
 

2.2. ROZDZIELNIE I TABLICE ODBIORCZE 
Rozdzielnie i tablice odbiorcze mają za zadanie rozprowadzić energię do 
poszczególnych odbiorów. W części biurowej projektuje tablice rozdzielcze wraz 
z aparaturą modułową. Natomiast dla każdego z pomieszczeń części produkcyjnej 
przewiduje się rozdzielnię odbiorczą zlokalizowaną w danym pomieszczeniu. 
Tablice odbiorcze projektuje się z rezerwą celem możliwości rozbudowy przez 
przyszłego użytkownika. Szczegółowe schematy ideowe poszczególnych 
rozdzielnic i tablic, ich rodzaj, wyposażenie przedstawiono na rysunkach. 

 
2.3. INSTALACJA O ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Obejmuje wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach budynku. 
Zastosowano głównie oprawy oprawy fluorescencyjne. Natężenie oświetlenia 
zgodnie z normą PN EN 12464-1. Dobór opraw i ich rozmieszczenie 
przedstawiono na rzutach.  
 

2.4. INSTALACJA O ŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO 
Obejmuje oświetlenie ciągów komunikacyjnych (około 30%), które mogą spełniać 
rolę oświetlenia nocnego. Instalacja zasilana jest z poszczególnych tablic 
rozdzielczych. Sterowanie odbywać się będzie z pomieszczenia recepcji na 
parterze. 

 
2.5. INSTALACJA O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

Dla właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano 
oświetlenie, które zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczeń w przypadku 
zagrożenia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego winno wynosić min 1lx i będzie 
załączone w czasie nie dłuższym niż 2s od zaniku oświetlenia podstawowego.  
Oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego (oprócz opraw kierunkowych) 
wytypowano z oświetlenia podstawowego. Są to oprawy zlokalizowane na 
drogach ewakuacyjnych, klatkach schodowych. Oprawy te będą wyposażone w 
inwertery zapewniające oświetlenie przez min. 2h.  
 



2.6. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Instalacja obejmuje zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych i 
trójfazowych oraz odbiorników technologicznych. Instalację przewiduje się 
wykonać przewodami YDY i DY z izolacją 750V w rurkach PCV, które będą 
układane na korytkach kablowych w przestrzeni stropów podwieszonych oraz w 
pomieszczeniach p/t.  Obwody 1-fazowe wykonać jako 3-przewodowe, a 3-
fazowe jako 5-przewodowe. Przewody, trzeci w obwodach 1-fazowych i piąty w 
3-fazowych są przewodami ochronnymi. 
 

2.7. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilająco sterujących central wentylacyjnych  
RW-1, RW-2, RW-3, RW-4, RW-5 zlokalizowanych na dachu budynku WLZ-ami 
z rozdzielni głównej oraz z tablicy TA2. Rozprowadzenie instalacji od szaf do 
central wentylacyjnych oraz innej niezbędnej aparatury współpracującej z 
centralami nie jest objęte powyższym opracowaniem (dostarczy i wykona 
dostawca central). 
 

2.8. INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI 
Dla części biurowo – administracyjnej zaprojektowano dwa układy 
klimatyzacyjne. Instalacja obejmuje zasilanie jednostek zewnętrznych 
klimatyzacji zlokalizowanych na dachu oraz jednostek wewnętrznych w 
poszczególnych pomieszczeniach. Klimatyzatory zewnętrzne zasilane będą z 
tablicy rozdzielczej RWK zlokalizowanej na II pietrze. Sterowanie klimatyzacją 
odbywać się będzie przy pomocy sterowników bezprzewodowych (piloty).  
 

2.9. INSTALACJA WEWN ĘTRZNA W KOTŁOWNI 
W budynku projektowana jest kotłownia gazowa. Zasilanie odbiorników w 
kotłowni oraz rozdzielni zasilająco sterującej kotłowni „RZSK” odbywać się 
będzie z tablicy RK. Tablica ta zasilona zostanie z rozdzielni głównej RG. W 
pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano aktywny system bezpieczeństwa 
instalacji gazowej składający się z: 

• zaworu szybkozamykającego klapowego – szt. 1 
• detektorów gazu typ DEX-1.2 w obudowie przeciwwybuchowej – szt. 2 
• modułu alarmowego sterującego pracą systemu – szt. 1 
• zasilacza dla modułu sterującego z akumulatorem – szt. 1 
• sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SL-31 – symbol „D” – szt. 2 

Zaprojektowany system reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku 
niekontrolowanego wycieku gazu lub awarii dowolnego z urządzeń w instalacji. 
Ponadto, w sytuacji zagrożenia, natychmiastowe odcięcie dopływu gazu do 
instalacji, wyłączenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni oraz 
uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej (przy wejściu do kotłowni oraz w 
recepcji). Projekt obejmuje zasilanie rozdzielni zasilająco sterującej kotłowni 
„RZSK” z której będą zasilane i sterowane wszystkie urządzenia technologiczne 
kotłowni. Powyższą rozdzielnie wraz z aparaturą i oprzewodowaniem dostarczy i 
wykona dostawca urządzeń kotłowni. 
 



2.10. INSTALACJA AKPiA 
Instalacja AKPiA nie jest objęta niniejszym opracowaniem. 

 
2.11. INSTALACJA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH 

Na dachu budynku przewidziano wpusty dachowe, które będą podgrzewane. 
Zasilane projektuje się z tablicy rozdzielczej TA2 zlokalizowanej na II piętrze. 
Sterowanie ogrzewania wpustów dachowych odbywać się będzie poprzez 
termostat (zlokalizowany w rozdzielni TA2) i czujnik temperatury i wilgotności 
(zlokalizowany na dachu).  
 

2.12. INSTALACJA PODGRZEWANIA RUROCIAGU INSTALACJI SANTAR NEJ 
Na dachu budynku przebiega rurociąg ciepła technologicznego. W celu 
zabezpieczenia go przed zamarznięciem projektuje się jego podgrzewanie. 
Wokół rury ciepła technologicznego należy owinąć przewód grzejny oraz zasilić 
go z tablicy rozdzielczej TA2 zlokalizowanej na II piętrze. Sterowanie 
ogrzewania rurociągu odbywać się będzie poprzez termostat (zlokalizowany w 
rozdzielni TA2) i czujnik temperatury (zlokalizowany na dachu).  

 

2.13. INSTALACJA GNIAZD BEZPIECZE ŃSTWA 24VAC 
W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować gniazda 24V AC. Zasilanie 
gniazd odbywać się będzie z transformatora 230/24V zainstalowanego w 
rozdzielni RK. 

 

2.14.  INSTALACJA PRZYZYWOWA W POMIESZCZENIACH WC DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W pomieszczeniach WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych  
projektuje się instalację przyzywową opartą na systemie np. „DELTACAL”. 
System składa się z zasilacza, przycisków przywoławczych, przycisków 
kasujących, wskaźników pomieszczeń montowanych nad drzwiami. Instalację 
należy wykonać przewodem YDY 2x1. 

 
2.15.  INSTALACJA ODGROMOWA 

Dach budynku pokryty jest papą. Jako zwody poziome należy wykorzystać 
obróbkę blacharską attyki. Zwody pionowe (przewody odprowadzające) należy 
wykonać przewodem DFeZn Ø8 lub DFeZn Ø12 (zwiększony przekrój 
ponieważ będą zamocowane w ociepleniu elewacji - styropian). Jako przewody 
odprowadzające należy wykorzystać zbrojenie słupów żelbetowych 
konstrukcyjnych. Wszystkie występujące metalowe części na dachu 
(klimatyzatory zewnętrzne, centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe) należy 
chronić iglicą odpowiedniej wysokości podłączoną do zwodów poziomych. 
Zwody pionowe należy wyposażyć w złącza kontrolne. Złącza kontrolne 
projektuje się w studzienkach plastikowych (art nr 114 04 L), które połączyć z 
uziomem fundamentowym. 
     Zaprojektowano uziom fundamentowy, który należy wykonać z taśmy 
stalowej /gołej/ o przekroju co najmniej 30x4mm. Nad podłożem fundamentu 
ławowego uziom umieścić tak, aby beton tworzył jego otulinę grubości nie 



mniejszej niż 5cm. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian 
zewnętrznych budynku tak, aby tworzyły zamknięty kontur. Podłączenie do 
uziomu fundamentowego należy wykonać ze stali ocynkowanej 25x4mm. 
Uziom fundamentowy powinien być sprawdzony przez inspektora nadzoru 
elektryka przed wylaniem betonu. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-86/E-
05003/01,03 i PN – IEC 61024-1-1,-2     

 
2.16.  INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie do 
wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami 
objęte są wszystkie metalowe części instalacji rurowych, wentylacji, rozdzielnie 
metalowe, korytka kablowe itp. Szynę połączeń wyrównawczych należy 
wykonać przewodem LYgżo 25, który ułożyć na ciągu korytek kablowych na 
parterze.  Podłączenie do uziomu fundamentowego płaskownikiem Fe Zn 25x4, 
należy wykonać w pomieszczeniu rozdzielni głównej RG. Szynę należy 
pomalować w zielono- żółte pasy. 
Miejscowymi połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie metalowe 
rurociągi, metalowe ościeżnice drzwi, przewody ochronne gniazd wtykowych 
oraz wykładzinę antystatyczną w pomieszczeniu telewizji 
przemysłowej/serwerowni. Miejscowe połączenia (DYżo 4) wyrównawcze 
połączyć z lokalną szyną wyrównawcza (LYgżo 16), którą należy sprowadzić na 
parter i podłączyć do głównej szyny połączeń wyrównawczych (LYgżo 25). 

 
2.17.  INSTALACJA OCHRONY OD PORA ŻEŃ  

Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 6036 4-4-41. Dla 
ochrony budynku zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S, to 
znaczy sieć będzie pracować w układzie TN-C, a w budynku będzie układ TN-S. 
Rozdzielenie systemu nastąpi w rozdzielni głównej RG. Zacisk PE w rozdzielni 
należy podłączyć do uziomu fundamentowego budynku.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia będzie zrealizowana przez: 
� urządzenia ochronne przetężeniowe 
� wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 

Uzwojenia wtórne przekładników należy uziemić – podłączyć do przewodu PE.  
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 

 
2.18.  INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ĘCIOWEJ 

Dla ochrony od przepięć w rozdzielni nn RG przewiduje się ochronę 
przeciwprzepięciową klasy B, w tablicach odbiorczych piętrowych klasy C . 

 
2.19.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – WYŁ ĄCZNIK GŁÓWNY 

ZASILANIA WPP 
W celu ochrony przeciwpożarowej zostały zaprojektowany specjalny wyłącznik 
przeciwpożarowy „WPP” (wyłączenie budynku spod napięcia), który 
zlokalizowano przy głównym wejściu. Wyłącznik winien być koloru 



czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalację należy wykonać kablem 
HDGs, który należy układać na uchwytach o odporności ogniowej dostosowanej 
do kabla. 
 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 
materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) Zamawiający 
dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych 
parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj ą realizację robót w 
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Opracował: 
                                                                                             inż. Edward Wilk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

3.1. Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetlenia podstawowego wykonano w oparciu o normę PN-EN 12464-

1:2004 na komputerze w oparciu o program Dialux 4.10. i bazę opraw Es-system. 

Wyniki obliczeń przeniesiono bezpośrednio na poszczególne pomieszczenia. Rodzaje 

zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.  

 

3.2.  Obliczenia WLZ-tów 

W oparciu o moce zainstalowanych urządzeń poszczególnych odbiorników sporządzono 

bilans mocy dla całego budynku, rozdzielni głównej „RG” i poszczególnych rozdzielnic. 

Dokonano doboru WLZ-ów, obliczeń prądów i spadków napięć i zestawiono w/w 

obliczenia w tabeli Nr 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
BILANS MOCY ORAZ 

WYNIKI OBLICZEŃ LINII ZASILAJĄCYCH 
TABELA NR 1 
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Dach 
(kW) 

znam 
(A) 

Bezp. 
(A) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 W1 - - - 12,2 12,2 0,65 7,9 13,4 25 104 YKYżo 5x4 2,6 RW-1 
2. W2 - - - 9,5 9,5 0,65 6,2 10,5 25 92     YKYżo 5x4 1,8 RW-2 
3. W3 - - - 12,2 12,2 0,65 7,9 13,4 25 65 YKYżo 5x4 1,65 RW-3 
4. KL1 - - - 54,2 54,2 0,8 43,3 73,6 100 85 YKYżo 5x25 1,88 RWK 
5. O1 10,1 - - - 10,1 0,63 6,4 10,8 25 76 YKYżo 5x4 1,56 TAO 
6. O2 - 14,0 - - 14,0 0,56 7,9 13,4 25 81 YKYżo 5x4 2,0 TA1 
7. O3 - - 10,5 - 10,5 0,67 7,1 12,1 25 85 YKYżo 5x4 1,9 TA2 
8. D1 11,0 - - - 11,0 0,55 6,0 22,0 40 76 YKYżo 5x6 0,97 TD 
9. K1 7,0 - - - 7,0 0,7 4,9 8,3 25 58 YKYżo 5x4 0,9 TK 

10. S1 436,0 - - - 436,0 0,47 205,0 348,5 500 72 
4xYKYżo1x240+1
xYKY żo1x120 

0,78 R-1 

11. S4 134,0 - - - 134,0 0,47 63,0 107,1 160 72 YKYżo 5x50 1,16 R-1' 
12. 

S2 442,0 - - - 442,0 0,47 208,0 353,6 500 47 
4xYKYżo1x240+1
xYKY żo1x120 

0,52 R-2 

13. 
S3 625,0 - - - 625,0 0,47 294,0 499,8 800 27 

2x(4xYKYżo1x185
+1xYKYżo1x185 

0,27 R-3(N-
720A) 

14. S5 19,5 - - - 19,5 0,61 12,0 20,4 32 76 YKYżo 5x6 1,9 TO 
15. S6 - 21,4 - - 21,4 0,61 13,2 22,4 40 81 YKYżo 5x6 2,28 T1 
16. S7 - - 28,0 - 28,0 0,62 17,5 29,7 63 85 YKYżo 5x10 1,9 T2 
17. S8 11,1 - - - 11,1 0,47 5,2 8,8 25 12 YKYżo 5x4 0,2 R-4 
18. S9 5,3 - - - 5,3 0,6 3,2 5,4 25 104 YKYżo 5x4 1,06 RK 
      1863,0 0,49 918,7       



 
































