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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 
 Zlecenie Inwestora 
 Plan sytuacyjny sieci rozdzielczej TAURON Dystrybucja S.A. 
 Projekt Architektury i Konstrukcji budynku 
 Projekt Instalacji Sanitarnych i Wentylacji budynku 
 Obowiązujące przepisy i normy PN/E 
 Katalogi materiałów i urządzeń 
 

2. Zakres opracowania 
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
 
 Rozdzielnica główna z pomiarem energii RG 
 Wewnętrzna linia zasilająca wyprowadzona z istniejącego złącza kablowego przy elewacji budynku 
 Instalacje oświetlenia poszczególnych pomieszczeń 
 Instalacje gniazd wtykowych poszczególnych pomieszczeń 
 Instalacje gniazd dedykowanych, logicznych i obwody technologii grzewczej, chłodzenia i wentylacji 
 Instalacja ochrony odgromowej systemu fotowoltaicznego 
 

3. Zawartość opracowania – spis rysunków 
 

 Opis techniczny – strony od 1 do 6 
 Instalacja gniazd i technologii przyziemia                                                    Rys. E-1 
 Instalacja oświetlenia przyziemia                                                               Rys. E-2 
 Legenda opraw oświetleniowych                                                                Rys. E-3 
 Obwody technologii dachu                                                                         Rys. E-4 
 Schemat Rozdzielnicy RG                                                                         Rys. E-5 
 Schemat Rozdzielnicy RG c.d.                                                                  Rys. E-6 
 Widok elewacji Rozdzielnicy RG                                                                Rys. E-7 
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4. ZASILANIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z ZESPOŁEM SANITARNYM  
 
Budynek administracyjny z częścią sanitarną na Targowisku w Opolu przy ul. Targowej, zasilany jest z sieci Tauron Dystrybucja 
S.A. O/Opole z mocą przyłączeniową 40,0 kW, która pozostanie bez zmian. 
Po dokonanej przebudowie instalacji, należy po okresie zimowym dokonać analizy zużycia energii i wystąpić o stosowne 
dostosowanie mocy umownej. 
Przewiduje się zabudowę systemu fotowoltaicznego o mocy rzędu kilku kWp. Instalacja fotowoltaiczna stanowi oddzielne 
opracowanie. Po zabudowie systemu zgłosić instalację do Dystrybutora energii celem zabudowy kierunkowego układu 
pomiarowego. 
Wewnętrzną linię zasilającą wykonaną przewodem YLY 4x50 mm2 0,6/1 kV zaprojektowano z rezerwą do mocy zainstalowanej, 
w przypadku intensywniejszego korzystania z instalacji. 
Ze względu na znaczny zakres zmian związany z przebudową pomieszczeń, projektuje się całkowicie nową instalację w całości 
w wykonaniu podtynkowym. Obwody części nie będącej przedmiotem niniejszego projektu zasilić z nowej Rozdzielnicy RG, 
poprzez wymianę pierwszych od zabezpieczeń odcinków instalacji. 
Do odbioru instalacji oraz wlz-tu przygotować wymagane normą protokóły badań i pomiarów. 
 
 

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i ZASILANIA TECHNOLOGII 
 
Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5 kl. 450/750V p/t. Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz 
odbiorników przedstawiono na rys. E-1. Obwody 230V zakończyć gniazdami z bolcem, rysunki przedstawiają rozmieszczenie 
gniazd hermetycznych IP44.  
Odbiorniki i urządzenia technologii takie jak grzejniki elektryczne, podgrzewacze wody, kurtyna powietrzna, klimatyzatory i 
urządzenia wentylacji podłączyć zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi oraz dokumentacją techniczno-ruchową DTR 
zakupionych . 
W pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz technologicznych stosować osprzęt hermetyczny IP44.  
Gniazda wielokrotne montować w podwójnych, potrójnych lub poczwórnych ramkach poziomo na wysokości 0,3 m od posadzki 
(za wyjątkiem pomieszczeń socjalnych, gdzie gniazda zamontować 20-30 cm nad blatem roboczym lub umywalką). Z 
rozdzielnicy RG wyprowadzić zasilanie obwodów 3-fazowych zasilania technologii central wentylacji oraz obwody zasilania 
kurtyny powietrznej i pojemnościowych ogrzewaczy wody. Na schemacie Rys. E-5 i E-6 podano przekroje przewodów. Wartości 
zabezpieczeń dostosować do wytycznych z DTR. 
 
Zestawienie urządzeń wymagających zasilania: 
 

Lp. Symbol Urządzenie Typ 
Dane: Moc 

f/V/Hz kW 

1 WS1 Wentylator kanałowy TD-250/100 ECOWATT 1/230/50 0,02 

2. WC1 Wentylator kanałowy TD-250/100 ECOWATT 1/230/50 0,02 

3. WC2 Wentylator kanałowy TD-500/150 ECOWATT 1/230/50 0,05 

4. N1/W1 Centrala wentylacyjna VUT R 1500 EH EC 3/400/50 11 

5. PE1 Podgrzewacz wody E80 1/230/50 2,0 

6. PE2 Podgrzewacz wody E80 1/230/50 2,0 

7. PE3 Podgrzewacz wody E30 1/230/50 1,5 

8. PE4 Podgrzewacz wody E30 1/230/50 1,5 

9. GE1 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,5 

10. GE2 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 2,0 

11. GE3 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,5 

12. GE4 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 2,0 

13. GE5 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,0 

14. GE6 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 0,5 
15. GE7 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,0 

16. GE8 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,5 

17. GE9 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,5 

18. GE10 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 3,0 

19. GE11 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 2,0 
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20. GE12 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,0 

21 GE13 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 0,5 

22 GE13 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 0,5 

23 GE14 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 1,0 

24 GE15 Grzejnik elektryczny DTD 4T 1/230/50 2,0 

25 KW1 Klimatyzator j. wewn. CS-Z35TKEA 1/230/50 0,5 

26 KZ1 Agregat skraplający CU-Z35TKEA 1/230/50 2,0 

27 KW2 Klimatyzator j. wewn. CS-Z35TKEA 1/230/50 0,5 

28 KZ2 Agregat skraplający CU-Z35TKEA 1/230/50 2,0 

29 KP Kurtyna powietrza VTS WING E100 AC 1/230/50 2,0 

 
Układy sterowania przedstawiono w projekcie branży sanitarnej. 
 

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 

6.1. Instalacja oświetleniowa podstawowego 
 
Na rys. E-2 przedstawiono rozmieszczenie opraw oświetleniowych z podaniem ich typów, których legendę przedstawiono 
na rys. E-3. Obwody oświetlenia wyprowadzono z Rozdzielnicy RG jako podtynkowe, wykonane przewodami YDYp 
3(4)x1,5 (4x1,5 dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych) klasy 450/750V. 
Stosować źródła światła o współczynniku oddawania barw Ra>90. 
Ilość opraw zapewnia natężenie oświetlenia na płaszczyźnie 0,85 m dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń zgodność z 
Normą PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach oraz PN-EN 1838 – Oświetlenie 
awaryjne. 

 
6.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 
Do oświetlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy jak na rys. E-2. Piktogramy dostosować do kierunku ewakuacji. 
Rozmieszczenie opraw zapewnia natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej. 

 

7. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 
 

Osprzęt montować na wysokości 1,1 – 1,2 m w puszkach P-60 głębokich, w miejscach wielokrotnych w puszkach 
łączonych. Dobrano mechanizmy serii Berker Kwadrat. 

       Zaleca się zastosowanie mechanizmów do ramek wielokrotnych. 

 8.    INSTALACJE  ELEKTRYCZNO - LOGICZNE  
    

Projektuje się zabudowę systemu instalacji sieci komputerowej poprzez wyprowadzenie obwodów dedykowanych 230V z 
rozdzielnicy RG i rozprowadzenie po obiekcie w korytach kablowych typu GBD 501310 i GBD 500850 obwodów do 
punktów sieci LAN, których rozmieszczenie wykonać wg potrzeb poszczególnych funkcji pomieszczeń administracyjnych. 
Główną trasę kablową od szafy SD wzdłuż budynku wykonań w przestrzeni poddasza nieużytkowego. Punkty PEL 
wyposażone są dla sieci LAN  w gniazda podwójne RJ45 oraz gniazda 2xDATA 230V zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym typu A z członem nadmiarowo prądowym. Zaprojektowano wyprowadzenie pięciu obwodów zasilania 
gniazd DATA dla 16 punktów PEL – 1 obwód dla 3-4 punktów. W pomieszczeniu IT zlokalizowano szafę dystrybucyjną SD. 
Usytuowanie SD zapewnia, że odległość do najdalej położonego PEL nie przekracza 40 mb. Dodatkowo pomieszczenie IT 
wyposażono w czujnik temperatury i dymu w systemie kontrolera IP. 
   
 Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania 
strukturalnego. 

 Normy europejskie dotyczące okablowania strukturalnego - wymagań ogólnych i specyficznych dla danego 
środowiska: 

 PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania 
ogólne 

 PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 
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            Normy europejskie pomocnicze – w zakresie instalacji: 

 PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja    i zapewnienie 
jakości; 

 PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie     i wykonawstwo 
instalacji wewnątrz budynków; 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie     i wykonawstwo 
instalacji na zewnątrz budynków; 

 PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Kategorii 6 
nieekranowanej.  
Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji.  

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz paneli 
telefonicznych. Kabel należy rozszyć na panelu telefonicznym RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port. 
Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą 
przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. 

           PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI OKABLOWANIA  

Rodzaj sieci komputerowej:    nieekranowana  

Rodzaj kabla:                                                       F/UTP                                                   

Kategoria komponentów:    Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2007 

Wydajność systemu:    Klasa E wg PN-EN 50173-1:2007 

Pasmo przenoszenia:    250 MHz 

Typ instalacji:      w korytach PCV (rurkach izolacyjnych)  

 Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej 
producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm 
Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm. 

 W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

 6.1. Wykonać komplet pomiarów  okablowania 

 6.2.  Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie 
umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać 
aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  

 6.3.  Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem 
dokładności. 

 6.4.  Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać  

   wszystkie parametry wymagane Normą. 

 Ilość stanowisk na roboczo ustalić z użytkownikiem, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być 
ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac. 

 

9.     INSTALACJA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
 

Wykonać instalację uziemień wyrównawczych. 
Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji wykonać niezależne uziemienie rozdzielnicy RG, poprzez wyprowadzenie 
uziemienia do uziomu pogrążanego, bądź do istniejącego otoku instalacji odgromowej. 
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W pomieszczeniach sanitariatów oraz technologii, wyprowadzić z rozdzielnicy RG przewodem LgY 16 obwód GSUW z której 
przewodem LgY 6 mm2 wyprowadzić połączenia do wyposażenia (metalowe zlewozmywaki, brodziki itp.) i urządzeń 
wymagających ochrony. Przewodem PE połączyć elementy kanałów wentylacyjnych.   Obwód PE (w wypadku zainstalowania 
armatury wymagającej ochrony) zakończyć listwą zaciskową MSUW do podłączenia metalowych zlewozmywaków, brodzików, 
konstrukcji wentylacji itp.  

 

10.     OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 
- Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN, na przewód neutralny N i przewód ochronny PE, należy dokonać w 
rozdzielnicy RP. Punkt rozdziału powinien być uziemiony, poprzez połączenie do głównej szyny uziemień GSU. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω. 
 Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego, należy doprowadzić osobno 
przewody PE i N. Niedozwolone jest łączenie tych przewodów w jakimkolwiek miejscu instalacji. 
Uzupełnieniem ochrony dodatkowej są wyłączniki różnicowoprądowe, o prądzie wyzwalającym 30 mA. 
W celu ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacji zastosowano: 

Samoczynne wyłączanie zasilania 
- Urządzenia klasy ochronności II 

Przewód ochronny linii zasilającej należy podłączyć do głównej szyny uziemień GSU w rozdzielnicy głównej. Wartość rezystancji 
uziemienia R<10Ω. 
Obwody wyprowadzone z wyłączników różnicowo-prądowych  należy pogrupować wg charakteru pracy urządzeń i odbiorników. 
 

11.     INSTALACJA ODGROMOWA 
Dla ochrony technologii dachu projektuje się uzupełnienie instalacji odgromowej na dachu w wykonaniu przewodem DFeZn 8 
mm lub AL 10mm. 
Ze względu na zabudowę technologiczną systemu fotowoltaicznego oraz wentylatorów, wykonać instalacje chroniące 
urządzenia technologii od wyładowań atmosferycznych. Zabudować systemowe maszty ochrony odgromowej. 
Rozmieszczenie przewodów odprowadzających oraz ochronę odgromową przedstawiono na Rys. E-4. 
Na wystających krawędziach zabudowy zamontować iglice odgromowe. Iglice wynieść 1m ponad szczyt kominów budynku oraz 
zabudowy technologicznej. 
 

12.   UWAGI KOŃCOWE 
- całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi normami 
- stosować materiały posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz zgodne z Polską Normą 
- po wykonaniu robót dokonać pomiarów instalacji oraz sporządzić stosowne protokóły badań 
- sporządzić dokumentację powykonawczą 
- wykonać próby funkcjonalne sterowania i nastaw wentylacji oraz podgrzewaczy wody i kurtyny powietrznej 
- prace prowadzić spełniając wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401. 
- dopuszcza się stosowanie innych niż przyjęte w projekcie urządzeń, elementów i materiałów 

wykończeniowych, jednak urządzenia, materiały i elementy zamienne muszą mieć równe lub lepsze parametry 
technologiczne w stosunku do materiałów, urządzeń i elementów przyjętych w projekcie. 
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