
  INSTALACJE ELEKTRYCZNE -  OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne
a. obiekt: Instytut Łączności – budynek C

b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 

c. temat: przebudowa części budynku C 

d. stadium: projekt budowlany 

e. branża elektryczna

f. charakterystyka wg opisu w części architektonicznej

    obiektu

g. cel oprac. wykonanie nowej instalacji elektrycznej odpowiedniej do funkcji 

pomieszczeń w części budynku przeznaczonej do przebudowy

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
a. zapewnienie dostawy mocy na dotychczasowych warunkach z rozdzielnicy 

głównej budynku

b. projekty branżowe

c. normy PN-IEC, PN-EN

3. Zakres opracowania
Projekt zawiera:

a. przebudowa rozdzielnicy głównej 

b. rozsył mocy – linie zasilające

c. rozdzielnice instalacyjne

d. instalację oświetleniową –dobór opraw

e. instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

f. obwody podgrzewaczy wody

g. obwody komór pomiarowych

h. ochronę przeciwporażeniową

i. ochronę przeciwprzepięciową

i. uziemienia i połączenia wyrównawcze

Istniejącą instalację w części objętej przebudową należy zdemontować jako 

nieprzydatną do nowej funkcji.



4. Dane elektryczne
a. napięcie zasilania Un=230/400V, 50Hz

b. system sieci w obiekcie TN-S 

c. zestawienie mocy ( część projektowana )

- moc zainstalowana projekt. Pi =62,0 kW        kz=0,40

- moc zapotrzebowana Pz=Pi x kz=62,0 x 0,40 = 25,0kW

d. ochrona przeciwporażeniowa szybkie wyłączenie zasilania

5. Zasilanie 240/400V
Dostawa mocy dla potrzeb projektowanej części budynku odbywać się będzie 

na dotychczasowych warunkach tj. z istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu.

Moc zapotrzebowana przez część projektowaną nie powoduje zwiększenia mocy 

i mieści się w mocy przyłączeniowej budynku.

6. Rozdzielnica główna RG
Istniejącą rozdzielnicę główną należy dodatkowo wyposażyć w stosowną aparaturę 

łączeniową i zabezpieczającą oraz wyłącznik główny zgodnie z rys. nr 1/E.

Wyłączenie napięcia w stanach zagrożeń przyciskami WR przy wejściach 

do budynku. 

7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy głównej.

Istniejący kontrolny układ pomiarowy półpośredni 3x230/400 V z przekładnikami 

prądowymi pozostaje bez zmian.

8. Rozdzielnice instalacyjne  R1 , R2.

Do zasilania instalacji w części projektowanej obiektu zastosowano rozdzielnice 

wnękowe typu Ekinoxe TX- 4x18.

Rozdzielnice należy wyposażyć w aparaturę łączeniową i zabezpieczającą zgodnie 

z rys. 2/E i 3/E.

Rozdzielnice i aparaty prod. Legrand

9. Linia zasilająca
Przesył mocy do poszczególnych rozdzielnic wykonać przewodami YLY-450/750V 

z żyłą ochronną żo.



Przewody opisano na schematach instalacji.

Przekroje przewodów dobrano z 1° rezerwą

10. Przewody
Instalacje wykonać przewodami YDY, YLY-450/750 z żyłą ochronną żo.

przewody instalować w zależności od podłoża :

- pod tynkiem

- w pustce sufitów podwieszonych w rurach osłonowych karbowanych KR

- w listwach instalacyjnych na stropach

Spadki napięcia w instalacji nie przekraczają wartości dopuszczalnych

∆Uobl = 4,0%

11. Sprzęt instalacyjny
a. sprzęt instalacyjny podtynkowy szczelny IPX4

- pomieszczenia sanitarne

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenia gospodarcze

b. sprzęt instalacyjny podtynkowy standardowy

- pomieszczenia biurowe

12. Instalacja oświetleniowa
Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem YDY3x1,5

13. Oświetlenie pomieszczeń
Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy do świetlówek

 Rozmieszczenie opraw oraz ich oznaczenie podano na rysunku instalacji 

oświetleniowej. Typy zastosowanych opraw podano na rys. nr 5/E.

Oprawy z modułem oświetlenia ewakuacyjnego zastosowano do oświetlenia drogi 

komunikacyjnej.

Poziom natężenia oświetlenia

- komunikacja 100lx

- magazyny 100lx

- pomieszczenia sanitarne 200lx

- pokoje biurowe 500lx



14. Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodem 

YDY3x2,5.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych orientacyjne.

15. Instalacja sieci strukturalnej
Rozmieszczenie zestawów GKT przewidzianych do pracy w systemie okablowania 

strukturalnego podano orientacyjnie.

16. Odbiorniki
Linie zasilające poszczególne podgrzewacze wody i komory pomiarowe wykonać 

przewodami opisanymi na schematach instalacji.

17. Ochrona  przeciwporażeniowa
Zastosowany system ochrony - szybkie wyłączenie zasilania

a. ochrona przed dotykiem pośrednim ( dodatkowa ) realizowana za pomocą :

- bezpieczników topikowych 

- wyłączników instalacyjnych nadmiarowoprądowych

b. ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( uzupełniająca ) realizowana za pomocą :

- wyłączników ochronnych różnicowoprądowych I∆ = 0,03A

warunek skuteczności ochrony dla U L=50   i   t wył ≤ 0,4 s

Zs x Ia < Uo  ,   Id x Rw < U L

Skuteczność ochrony sprawdzić pomiarowo po zakończeniu robót

18.Ochrona przeciwprzepięciowa
System ochrony dwustopniowy 

- 1° - kl. B  Up=2,0 kV rozdzielnica główna

- 2° - kl.C  Up=1,3 kV rozdzielnice instalacyjne

Ochronniki typu OBO Bettermann.

19. Uziemienia i połączenia wyrównawcze
W rozdzielnicy głównej należy zainstalować główny zacisk uziemiający E oraz 

wykonać uziemienie systemu sieci TN-S.

Do zacisku podłączyć przewdy ochronne PE i główny przewód wyrównawczy CC.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe obejmujące:



- zaciski ochronne PE rozdzielnic

- metalowe instalacje

- metalowe wyposażenie obiektu

20. Uziemienie ekwipotencjalne
Uziemienie ekwipotencjalne dla pomiarów badawczych wykonać jako niezależne, 

oddzielne o rezystancji 1,0 Ω.

Szynę ekwipotencjalną wykonać z taśmy stalowej miedzianej Cu 25x3 – instalować na 

uchwytach.
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