
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania: 
 Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem wykonanie tylko i wyłącznie instalacji 
elektrycznej wewnętrznej w budynku w/g uwag i zaleceń inwestora. 
Z uwagi na charakter obiektu prace związane z wykonaniem instalacji – kucie bruzd 
wykonywać ręcznie, tak aby nie naruszyć struktury zdobień kamiennych, innych 
zabytkowych elementów budynku oraz istniejącej instalacji telefonicznej i ppoż. Trasy 
kablowe prowadzić nad drzwiami oraz pod oknami. Należy zachować ostrożność i 
zabezpieczyć podłogi przed uszkodzeniem spadającym tynkiem z bruzd, który należy 
natychmiast uprzątnąć przy użyciu odkurzacza przemysłowego w celu uniknięcia zapylenia 
pomieszczeń. 
Po naniesieniu tras kablowych oraz lokalizacji wszystkich urządzeń należy uzyskać zgodę 
Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. 
Przed przystąpieniem do podłączenia zasilania do nowej rozdzielnicy RG należy zgłosić w 
ZEŁT RE Piotrków Trybunalski zamiar wykonania prac wymiany przewodu WLZ 
związanego z rozplombowaniem układu pomiarowego.   

 
2. Stan projektowany: 

Zasilanie budynku w energię elektryczną nie zostało opracowane w poniższym 
projekcie. Budynek jest zasilony kablem YAKY 4x10mm2. W budynku projektuje się 
instalację oświetlenia, gniazd wtykowych. Na parterze przy wejściu jest zlokalizowana 
istniejąca rozdzielnica główna wraz z układem pomiarowym bezpośrednim. Należy wymienić 
nowe drzwiczki frontowe istniejącej skrzynki układu pomiarowego, które swoją fakturą mają 
być zbliżone do faktury głównych drzwi wejściowych. Należy zamontować nową 
rozdzielnicę podtynkową 5x24 moduły zgodnie z rys. nr 2 w piwnicy. Rozdzielnia ta będzie 
pełnić funkcję rozdzielnicy głównej budynku. Projektuje się rozdzielnicę naścienną dowolnej 
firmy z wyposażeniem osprzętu firmy LEGRAND, Moeller, Sc. Rozdzielnia powinna 
posiadać stopień ochrony minimum IP 40. Rozkład wyposażenia zabezpieczeń w 
rozdzielniach został przedstawiony na rys nr 1.  

Wewnątrz budynku obok głównego wejścia zgodnie z rysunkiem nr 3 zamontować 
należy przycisk wyłącznika głównego prądu sterującego wyłącznikiem nadmiarowo - 
prądowy z członem różnicowym ∆I=100mA oraz ups-a zlokalizowanego w piwnicy. Przy 
montażu należy zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do rozdzielnic. Rozdzielnice 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez zamontowanie w drzwiach 
zamka z kluczem. 
Projektuje się ups firmy Schrack, typu DIALOG VISON 2,2kVA o czasie podtrzymania 72 
min. w technologii True on Line. Ups zabudować w szafie wentylowanej w celu 
odprowadzenia ciepła oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez 
zamontowanie w drzwiach zamka z kluczem. 
Ups będzie pełnił funkcję zasilania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
 
3. Instalacja oświetlenia: 
 W budynku projektuje się instalację podtynkową wykonaną wg rysunków  
nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 przewodami YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 4x1,5mm2, YDYżo 
3x2,5mm2, YDYżo 4x1,5mm2, HDGs 2x1,5 mm2, HDGs 4x1,5 mm2 YDYżo 5x4mm2. 
Osprzęt górny i dolny wykonać jako podtynkowy (o klasie ochronności IP20) z wyjątkiem 
oświetlenia zewnętrznego, łazienek, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych, gdzie 
należy zastosować osprzęt górny i dolny hermetyczny (o klasie ochronności minimum IP44). 
Montaż osprzętu wykonać wg opisu na rysunkach. W budynku łączyć poszczególne obwody 
przy pomocy puszek podtynkowych poza obwodami oświetlenia zewnętrznego, łazienek, 
szatni, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych, gdzie należy łączyć w puszkach 
hermetycznych. Połączenia w puszkach wykonać przy pomocy złączek np. Wago 



oczyszczonych uprzednio żył. Zasilanie wentylatorów w pomieszczeniach  WC wyprowadzić  
z obwodów oświetleniowych łącząc w puszkach p/t fi80mm zgodnie z załączonymi 
rysunkami.   Poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi  
i  nadmiarowo - prądowymi wg schematu rozdzielni.  
Projektuje się zasilanie żyrandoli na sufitach drewnianych wykonać przy użyciu przewodów 
niepalnych typu HDGs 4x1,5mm2 w kolorze czarnym z uwagi na ciemną barwę sufitu. 
Z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim na 
zainstalowanie dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje się 
wydzielenie obwodów oświetleniowych klatki schodowej i zasilanie ich przy użyciu UPS-a 
zainstalowanego w piwnicy obok rozdzielnicy RG. Ptojektuje się Ups firmy Schrack, typu 
DIALOG VISON 2,2kVA o czasie podtrzymania 72 min. w technologii True on Line. UPS 
musi być wyposażony w wyłącznik sterowany zdalnie i podłączony do styku przycisku PPoż 
przy wejściu głównym do budynku, aby w przypadku konieczności wyłączenia awaryjnego 
napięcia przy użyciu przycisku PPoż wyłączyć napięcie na wszystkich urządzeniach włącznie 
z oświetleniem zasilonym z UPS-a. Projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne AW 
zwane ewakuacyjnym w pomieszczeniach na strychu wykonać przez zainstalowanie wkładów 
awaryjnych 1 godzinnych. Brak napięcia spowoduje zadziałanie układu automatyki 
powodując załączenie oświetlenia ewakuacyjnego AW trwającego 1 godzinę. Wartość 
minimalna natężenia oświetlenia na ciągach komunikacyjnych wynosi 1lux, a przy 
hydrantach oraz przycisku PPoż 5lux (hydrantów brak). Podczas wykonywania instalacji 
należy wykonać pomiar natężenia. 
W przypadku niezapewnienia wartości natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy 
zwiększyć ilość zamontowanych opraw z wkładami ewakuacyjnymi zgodnie z normami: 
PN-EN 12464-1 (wyd. listopad 2004 r.) oraz PN-EN 1838 (z 2005 r.).  
 
4. Instalacja gniazd wtykowych: 
 W budynku projektuje się instalację wtynkową gniazd wtykowych i urządzeń jedno 
fazowych, wykonaną wg rys. nr 2, 3 ,4, 5, 6 i 7 przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 i YDY żo 
3x4mm2. Osprzęt górny oraz dolny na wysokości wg rysunków o klasie ochronności IP20. 
Wyjątkiem są pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, gdzie należy zastosować osprzęt 
górny i dolny hermetyczny – klasa ochrony IP44. Połączenia wykonać w puszkach za pomocą 
złączek np. Wago oczyszczonych uprzednio żył. Gniazdka wtykowe w łazienkach należy 
usytuować w odległości min. 60cm od krawędzi rzutu pionowego brodzika, wanny bądź 
wylewki kranu. 
 
5. Instalacja telefoniczna: 

Instalacja telefoniczna nie wchodzi w zakres opracowania. Przy wykonywaniu 
instalacji elektrycznej należy zachować ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia istniejącej 
instalacji telefonicznej. 

 
6. Instalacja PPoż: 

Instalacja PPoż nie wchodzi w zakres opracowania. Przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznej należy zachować ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia istniejącej instalacji 
PPoż. 
 
7. Instalacja odgromowa: 

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres opracowania. 
 


