
1. Podstawa opracowania 
 

 zlecenie inwestora 
 uzgodnienia z Inwestorem 
 aktualnie obowiązujące przepisy i normy 
2. Zakres opracowania. 

 Instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego w 
projektowanych łącznikach nr 1 i 2, projektowanych WC-tach oraz rozbudowanej 
części stołówki 

 Przebudowa kabli nN kolidujących z projektowaną przebudową 

 Przebudowa części oświetlenia zewnętrznego kolidująca z projektowaną przebudową 
 

3. Opis stanu istniejącego 
 

Istniejący kompleks budynków DPS w Moczarach posiada zasilanie w energię elektryczną z sieci 

energetyki przemysłowej. Wyposażony jest w wymagane instalacje: elektryczna, przyzewową, 

oświetlenia ewakuacyjnego. Każdy budynek posiada własną rozdzielnię główną. Teren 

oświetlony z dwóch obwodów. Wewnętrzna sieć elektryczna wykonana jako kablowa 

 

4. Zasilanie w energię elektryczną 
 
Projektowane instalacje zasilane będą z wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, miejsce 

przyłączenia: rozdzielnia główna w budynku nr 3 

5. Główny wyłącznik p.poż. 

 

Główny wyłącznik prądu pozostaje bez zmian w RG budynku nr 3  

5. Informacje ogólne o prowadzeniu przewodów, oraz o doborze ich przekroju 

 
Instalacje prowadzone będą w rurkach nie rozprzestrzeniających płomieni ułożonych na 

uchwytach w posadce, przestrzeniach między stropowych oraz w tynku. Przejścia przez stropy 

zabezpieczyć masą uszczelniającą o wytrzymałości ogniowej przewidzianej dla danej strefy. 

Przejścia  w ścianach pomiędzy strefami pożarowymi o średnicy pow. 4 cm wykonać z 

zachowaniem wymaganej wytrzymałości ogniowej. 

Przepusty kablowe przez ściany i stropy wykonać z rury PCV o średnicy dobranej do ilości 
przewodów. Przy prowadzeniu instalacji  stosować przewody  typu YDY oraz YDYp o 
izolacji 750V oraz przekrojach dobranych do długotrwałej obciążalności prądowej oraz 
dopuszczalnych spadków napięcia. 

 

6. Instalacja elektryczna gniazd 230 V  

 

 Instalacja gniazd wtykowych prowadzona jest przewodem typu YDY 3x2.5 750V  w rurach 

elektroinstalacyjnych w przestrzeniach szkieletowych oraz posadzce. Gniazda umieścić na 

wysokości 30 cm od posadzki podłogi oraz 20 cm od futryn drzwi i załamań ścian.  



Jako zabezpieczenie zastosowano wyłączniki róznicowo – nadprądowe P 312 B 30 mA 
oraz wyłączniki nadmiarowo – prądowe o charakterystyce „B’ zapewniające również 
ochronę przeciwporażeniową.  

 
7. Instalacja oświetlenia podstawowego 

 
W opracowaniu podano schematycznie instalację oświetleniową na bazie źródeł typu LED 
w wykonaniu nastropowym, zwieszkowym oraz ściennym.  
W pomieszczeniu stołówki ( część dobudowana) oraz łącznikach stosować oprawy 
zwieszakowe montowane na wysokości 2,50m od posadzki, w miejscach montażu na 
stropie zwieszaków przygotować konstrukcję do ich montażu umożliwiającą zawieszenie 
oprawy o wadze do 1,0 kg ( przy dwóch zawiesiach) lub stosować dedykowane uchwyty 
do płyt GK. Stosować oprawy LED 830 o strumieniu min. 1000 lm prze wsp. min 100lm/W. 
W pomieszczeniach WC stosować oprawy nastropowe typu LED 830 IP 44 o strumieniu 
min. 3000 lm. 
Na zewnątrz stosować oprawy naścienne typu LED min. 3000 lm z czujnikiem ruchu IP 65. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach. Średnie natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń nie może 
być mniejsze niż: 
 Dla korytarzy – 100 lx, dla jadalni – 150 lx dla łazienek – 200 lx. Pozostałe parametry 
oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. 

Ciągi komunikacyjne wyposażyć w obwód oświetlenia nocnego zapewniający bezpieczne 
poruszanie się po obiekcie w porze nocnej. 
 

8. Przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej. 

 

Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i 4 koliduje z istniejącą siecią instalacji 
elektrycznych zewnętrznych. Projektuje się przełożenie kabli zasilających  budynki nr 3, 4 
i 5 wykonanych kablami YAKY 4x120 z wykorzystaniem muf kablowych oraz wstawek 
odcinków kabli typu YAKXS 4x120 oraz kabli zasilających oświetlenie zewnętrzne typu 
YAKY 4x35 z wykorzystaniem muf i wstawek kabla typu YAKXS 4x35. Do przełożenia 
projektowane są również dwie lampy oświetlenia zewnętrznego. Sposób przebudowy 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
Przejście kablami przez fundamenty łącznika należy wykonać z wykorzystaniem 
przepustów kablowych uszczelnionych, które należy uwzględnić w projekcie konstrukcji 
fundamentów. Miejsca przekroczeń zaznaczone są na rzucie parteru łącznika nr 1. 
Istniejące na elewacji budynku nr 3 złącza kablowe Zk-3 i ZK-1 należy przebudować tak 
by minimalna odległość od ściany łącznika wynosiła min 3,20m. Istniejącą wewnętrzną 
linię zasilającą należy nawiązać do nowej lokalizacji złącza. 
 

9. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych  

 

W łazienkach wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe, które sprowadzić do głównej szyny 

wyrównawczej umieszczonej w RG, połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 6  

10.  Instalacja odgromowa 

Bieżąca analiza ryzyka utraty życia ludzkiego spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi 
wskazuje na konieczność zastosowania ochrony. W wyniku analizy wyników dobrano odpowiedni 
sposób ochrony zapewniający zmniejszenie ryzyka do wartości akceptowalnej zgodnie z normą 
PN-EN-62305-2. Dla projektowanego obiektu należy oczekiwać 0,0047 uderzeń bezpośrednich 
pioruna na rok oraz 0,5528 uderzeń pośrednich na rok. 



Tolerowane ryzyko RT-1,00E-5, obliczone ryzyko bez ochrony R1 -1,90 E-05, natomiast obliczone 
ryzyko z zastosowaniem ochrony wyniesie R2 – 1,81E-6. 
Jako środki ochrony wybrano: 

 LPS klasy IV 

 Ekwipotencjalizacja dla LPL IV poprzez zastosowanie połączeń wyrównawczych 
sprowadzonych do głównej szyny uziemiającej. 

 

Wykonać instalację odgromową z wykorzystaniem uziomu fundamentowego wykonanego w 

trakcie budowy fundamentów stosując do tego celu bednarkę nieocynkowaną o wymiarach 40x5 

ułożoną w chudym betonie na podkładkach dystansowych umożliwiających min 5 cm warstwę 

otuliny. Bednarkę układać należy w sposób pionowy ( węższą częścią w kierunku dna wykopu). Od 

bednarki stanowiącej uziom sztuczny należy wyprowadzić przewody uziemiające do wewnątrz 

budynku ( dla GSW) oraz na zewnątrz do połączenia instalacji odgromowej. Zmierzona rezystancja 

uziomu nie może przekraczać wartości 10Ω. 

Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać pokrycie dachu ( blacha trapezowa 

o grubości min 0,5mm). Wszystkie elementy wystające ponad dach należy chronić zwodami 

pionowymi wykonanymi z pręta FeZn min 18mm, który łączyć z blachą przy pomocy zacisków. 

Przewody odprowadzające wykonać z pręta FeZn fi 8mm, które łączyć z przewodami uziemiającymi 

przy pomocy złączy kontrolnych.  

Wykonaną instalację odgromową połączyć z istniejącą instalacją odgromową budynków nr 3 i 4. 

11. System  ochrony  od  porażeń 

 

Systemem  ochrony  od  porażeń   jest  układ  szybkiego  wyłączenia  w  układzie  sieciowym  TN-S 

dla instalacji. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w układzie sieciowym TN-S będzie zrealizowana w 

sposób następujący: 

 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) przez zastosowanie izolowania 
części czynnych. 

 Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego  

 Zastosowanie obudów urządzeń elektrycznych w II klasie ochronności. 
 Wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,2 s. dla odbiorników 3-fazowych i 0,4 s.dla 

odbiorników 1-fazowych nastąpi przez właściwy dobór zabezpieczeń zwarciowych. 
 Przez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych na wszystkich obwodach gniazdowych. 
 Przez połączenie dostępnych części przewodzących z uziemionym przewodem ochronnym PE, 

aby w warunkach zakłóceniowych spowodować samoczynne odłączanie zasilania 
 

Przewody ochronne w żyłach kabla i w przewodach instalacji elektrycznej muszą posiadać 

izolację w kolorze zielono-żółtym, natomiast przewód neutralny izolację w kolorze jasnoniebieskim. 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny 

być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. 



Do szyny zaciskowej (zacisku) PE należy podłączyć przewodzące obudowy urządzeń 

elektroenergetycznych, stalowe korpusy maszyn, styki ochronne gniazd wtykowych oraz konstrukcje 

stalowe, które mogą w szczególnych warunkach znaleźć się pod napięciem. 

We wszystkich strefach w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy 

wszystkie części przewodzące obce połączyć ze sobą przewodami ochronnymi tworząc lokalne 

połączenia wyrównawcze. 

W przewodach ochronnych PE nie należy stosować żadnej aparatury łączeniowej. 

12. Oświetlenie ewakuacyjne  i kierunkowe 

W projektowanej części DPS projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. 

Oświetlenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2018. Oprawy należy montować w 

miejscach wskazanych w części rysunkowej dokumentacji. Zastosowano oprawy LED 1x1,2W z 

układami optycznymi korytarzowymi i min. strumieniu 110 lm ( oprawy ewakuacyjne) oraz o 

luminancji 500 lm/m2( oprawy kierunkowe).  

Należy stosować oprawy z  modułami bateryjnymi o czasie podtrzymania zgodnie z normą 

wynoszącym min. 1h. 

Zgodnie z wymogiem normy PN-EN 60589-2-22:2015 oprawy wyposażone mają być w 

wewnętrzny układ testujący i sygnalizacyjny stan modułów awaryjnych. 

 Zastosowane oprawy ewakuacyjne winny umożliwić ewakuację zgodnie z ustalonym w 

obiekcie planem ewakuacji. Średnie natężenie dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze 

niż 2 lx> Ponadto zgodnie z PN-EN 1838 stosunek Emax/Emin winien być nie mniejszy niż 1:40, 

natomiast 50% wymaganego natężenia powinno być uzyskane w czasie nie przekraczającym 

5sek. A pełny poziom do 60 sekundo od zaniku napięcia i wyłączenia oświetlenia 

podstawowego. 

Natężenie oświetlenia przy sprzęcie p.poż, przyciskach ROP, przycisku wyzwalającym wyłącznik 

główny, punktach pierwszej pomocy bez względu na to czy znajdują się na drogach 

ewakuacyjnych musi wynosić  min 5 lx. 

Dodatkowo należy wykonać oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem opraw natynkowych 

LED ze znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. 

Wszystkie zastosowane oprawy posiadać mszą odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. 

Oprawy  powinny być umieszczone co najmniej 2m nad podłogą: 

 Przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego 

 W pobliżu schodów tak aby każdy stopień był oświetlony pośrednio 

 W pobliżu każdej zmiany poziomu 

 Przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa 

 Przy każdej zmianie kierunku 

 Przy każdym skrzyżowaniu korytarzy 

 Na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego 

 W pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy 

 W pobliżu każdego urządzenia pożarowego i przycisku alarmowego 

Jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie 

znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny być oświetlone w taki 

sposób aby natężenie oświetlenia na podłodze w obrębie 2m mierzonych w poziomie wynosiło 

min 5 lx. 



Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x1,5 i YDYp 5x1.5 pod tynkiem oraz dodatkowo w 

osłonach rurowych nie rozprzestrzeniających płomienia min 350N w przestrzeniach 

szkieletowych, w posadce osłony o wytrzymałości 750N. 

Po zakończeniu budowy osiągnięcie założonych parametrów oświetlenia należy potwierdzić 

pomiarami. 

13.  Instalacja przyzewowa. 

Budynek nr 3 wyposażony jest w instalację przyzewową, która w chwili obecnej jest nie w pełni 

sprawna. Sygnalizacja oparta jest na bezprzewodowym systemie firmy Zamel z 

wykorzystaniem tablicy sygnalizacyjnej dla 36 nadajników ST-02, klawiszowych nadajników 

stacjonarnych NS/K -211 oraz przenośnych pagerów POS – 216. W celu poprawy działania 

sygnalizacji projektuje się umieszczenie w pomieszczeniu dyżurki budynku nr 3 dodatkowej 

tablicy sygnalizacyjnej dla 36 nadajnikw ST-02 lub innej kompatybilnej z istniejącymi 

urządzeniami. 

W pomieszczeniach WC projektowana jest instalacja przyzewowa poprzez zamontowanie na 

tynku nadajników stacjonarnych wyposażonych w przycisk przyzewowy i kasujący wezwanie 

pomocy. 

Zadziałanie przycisku uruchamia sygnał świetlny i dźwiękowy w pomieszczeniu dyżurki 

pielęgniarek z wyświetleniem numeru pomieszczenia w którym uruchomiony został sygnał 

oraz równocześnie przesyłany jest na pager.  

Głośność sygnałów akustycznych mierzona w odległości dwóch metrów od sygnalizatora musi 

mieścić się w zakresie od 45 do 65 dB, a częstotliwość emitowanego dźwięku – w zakresie od 

500 do 2500 Hz. Od momentu aktywacji (np. naciśnięcia przycisku) do momentu uruchomienia 

sygnalizacji nie może upłynąć więcej niż pięć sekund. Systemy przywoławcze zapewniają 

synchronizację sygnałów optycznych i akustycznych stosowanych w DPS. 

Każdy jego element musi być nadzorowany. Sprawdzanie musi odbywać się nie rzadziej niż co 

15 sekund, a usterka musi być natychmiast zgłoszona w systemie. W przypadku zaniku zasilania 

podstawowego system powinien funkcjonować przez co najmniej godzinę, zasilany awaryjnie. 

W przypadku całkowitego zaniku zasilania wszystkie aktualne wezwania i alarmy muszą zostać 

zapamiętane, a po przywróceniu zasilania – ponownie wyświetlone. System musi zapewnić 

przekazanie wezwania także w sytuacji całkowitego uszkodzenia jednostki centralnej. Może to 

być realizowane np. poprzez zapalenie lampki korytarzowej oraz wyświetlenie informacji o 

wezwaniu bez podawania lokalizacji. Personel może zlokalizować alarm na podstawie 

zapalonych lampek korytarzowych. 

Każde wezwanie musi być anulowane w pomieszczeniu, z którego sygnał został wysłany. 

Użytkownik musi zapewnić serwisowanie systemu przynajmniej raz w roku, tak jak w 

przypadku systemów sygnalizacji pożarowej. 

Wypusty do przycisków w ścianach wykonać w rurze RVS18pt (RVKL18pt) i zakończyć 

nadajnikiem montowanym natynkowo.  

5. Uwagi końcowe 

 
Przy doborze aparatów elektrycznych nie podano producenta urządzeń a jedynie parametry 

techniczne. Wybór producenta urządzeń pozostawia się do decyzji Inwestora. 

. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami (szczególnie zgodnie 
z  PN-IEC 60364-X),  Przepisami   Budowy  Urządzeń  Elektroenergetycznych i Warunkami   



Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych część V  -  Instalacje  
Elektryczne  oraz  przepisami  bhp.  
             Po wykonaniu robót elektroinstalacyjnych należy dokonać pomiarów ciągłości żył, 
izolacji przewodów i skuteczności ochrony przed porażeniem, a wyniki przedstawić w formie 
protokołów.  
 
            Warunkiem oddania wykonanych instalacji do eksploatacji, są pozytywne protokoły 
pomiarów i dokonany odbiór  techniczny z udziałem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i 
Użytkownika. 

 

 


