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SPIS RYSUNKÓW 
  
 
E-1 Plansza sytuacyjna. Zagospodarowanie terenu. Skala 1:100 
 
E-2 Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Skala 1:100 
 
E-3 Instalacje elektryczne. Rzut I piętra. Skala 1:100 
 
E-4 Instalacje elektryczne. Rzut II piętra. Skala 1:100 
 
E-5 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza. Skala 1:100 
 
E-6 Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Skala 1:100 
 
E-7 Instalacja oświetleniowa. Rzut parteru. Skala 1:100 
 
E-8 Instalacja oświetleniowa. Rzut I piętra. Skala 1:100 
 
E-9 Instalacja oświetleniowa. Rzut II piętra. Skala 1:100 
 
E-10 Instalacja oświetleniowa rzut poddasza. Skala 1:100 
 
E-11 Zasilanie w energię elektryczną. Schemat ideowy 
 
E-12 Rozdzielnica RG. Schemat ideowy 
 
E-13 Rozdzielnica R1. Schemat ideowy 
 
E-14 Rozdzielnica R2. Schemat ideowy 
 
E-15  Rozdzielnica R3. Schemat ideowy     
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 OPIS DO PROJEKTU  BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU 

 „CZERWONEGO SPICHLERZA ” 
 

 
1. Podstawa opracowania  
- Zlecenie inwestora 
- Wizja lokalna 
- Warunki Przyłączenia Energa Operator S.A O/Słupsk nr P/14/033071 
- Ustalenia z inwestorem 
- Opracowanie branŜ towarzyszących 
- Normy i przepisy  
 
2. Zakres opracowania  
- Dane ogólne  
- Zasilanie budynku w energię elektryczną 
- Rozdzielnica główna RG i rozdzielnice obwodowe 
- Zasilanie systemów p-poŜ. 
- Instalacja oświetlenia ogólnego  
- Instalacja oświetlenia  ewakuacyjnego 
- Instalacja gniazd 230V 
- Instalacja zasilania urządzeń technologicznych 
- Ochrona odgromowa 
- Ochrona przepięciowa 
- Instalacja dodatkowej ochrony od poraŜeń 
- Uwagi końcowe 
 
3. Dane ogólne  
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne dla  zabytkowego 
spichlerza  przy ul. Szarych Szeregów 12 na działce nr 194/3, potocznie 
nazywanego „Czerwonym Spichlerzem”.    
Budynek będzie docelowo pełnił muzealną funkcję pomocniczą z salą 
szkoleniowa, biblioteką, z pracowniami konserwatorskimi.  
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków  woj. Pomorskiego pod nr  A 1895. 
Energia elektryczna uŜytkowana będzie do oświetlenia, zasilania urządzeń 
komputerowych, wentylacji, klimatyzacji,  przygotowania ciepłej wody dla celów 
socjalnych i technologicznych, suszarek do rąk, zasilania urządzeń 
technologicznych typu winda, digestoria itp.  Moc zainstalowana Pi=248,2KW 
Moc maksymalna Pmax=86,9KW. Średni współczynnik jednoczesności dla 
budynku kj=0,35 
 
4. Zasilanie budynku w energi ę elektryczn ą 
Kompleks budynków muzealnych objętych opracowaniem zasilany będzie w  
energię elektryczną w złączu kablowo-licznikowym zlokalizowanym przy 
ogrodzeniu od strony ulicy. Złącze kablowo-licznikowe oraz zasilanie złącza 
wykona Energa Operator. Od złącza licznikowego wykonana będzie główna linia 
zasilająca do projektowanego złącza rozdzielczego ZK3 Złącze ZK3 
zlokalizowano obok  „Spichlerza Czerwonego” Projekt złącza rozdzielczego ZK3 i 
linie kablowe zalicznikowe 0,4KV objęto odrębnym opracowaniem.    
Projektowany budynek muzealny „Czerwony Spichlerz” zasilany będzie ze złącza 
rozdzielczego ZK3  niezaleŜną linią kablową YKY4x95+50.  Kabel zasilający 
wprowadzić do budynku do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w  parterze budynku.   
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5. Rozdzielnica główna  RG i rozdzielnice obwodowe  
Rozdzielnicę główną RG wykonać w obudowie stalowej,  przyściennej, stojącej na 
cokole. W rozdzielnicy głównej przewidziano wyłącznik główny z wyzwalaczem 
wzrostowym, ograniczniki przepięć hybrydowe zapewniające dwustopniową 
ochronę przepięciową, zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających 
rozdzielnice obwodowe oraz część instalacyjną zawierającą zabezpieczenia 
obwodów elektrycznych dla parteru. 
Zaprojektowano rozdzielnice obwodowe dla obwodów instalacyjnych I i II piętra.   
Odrębne rozdzielnice zaprojektowano dla urządzeń komputerowych, węzła co, 
oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Rozdzielnicę dla urządzeń komputerowych 
objęto odrębnym opracowaniem.  
 
6 Zasilanie systemów p-po Ŝ. 
„PoŜarowy wyłącznik prądu” zaprojektowano przy wejściu głównym do budynku. 
Zasilanie w energię elektryczną projektowanych w budynku urządzeń systemów 
p-poŜ. (centrale, zasilacze) odbywać się będzie z rozdzielnicy R-poŜ wykonanej w 
obudowie ognioochronnej i zasilanej z przed głównego wyłącznika prądu. Obwody 
zasilania dla R-poŜ i dla zasilania urządzeń systemów p-poŜ. wykonać 
przewodem niepalnym HLGs. Przekroje przewodów opisano na schemacie 
ideowym. 
W rozdzielnicy RG zaprojektowano „poŜarowe” wyłączenie systemów 
wentylacyjnych  budynku. 
 
7. Instalacja o świetlenia ogólnego  
Oświetlenie wewnętrzne pomieszczeń  budynku opracowano na podstawie 
obliczeń oświetleniowych wykonanych przez firmę LUG. Obliczenia zachowano w 
dokumentacji archiwalnej. Przyjęto oprawy wg wytycznych architektonicznych. W 
budynku zastosować oprawy opisane na poszczególnych rzutach lub oprawy 
równowaŜne. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3,4x1,5mm2. Przewody zasilające 
prowadzić w ściankach działowych i w ścianach zewnętrznych. Doprowadzenie 
przewodów do opraw wykonać w rurkach RB nad sufitem, między belkami. Wszystkie 
przejścia przewodów od strefy między sufitowej do pomieszczenia naleŜy uszczelnić 
masą ognioochronną o odporności ogniowej EI 60. Wyprowadzenia przewodów do 
pomieszczenia sali dydaktycznej uszczelnić masą ogniochronną  o odporności ogniowej 
EI 120. Stosować osprzęt podtynkowy.  Sterowanie oświetleniem klatek schodowych 
zaprojektowano przełącznikami schodowymi. Oświetlenie elewacji zaprojektowane w 
przeszklonej klatce 1 sterować naleŜy wyłącznikiem zmierzchowym zintegrowanym z 
zegarem. Wyłączniki oświetleniowe instalować na wys. 1,4m od podłogi. W 
pomieszczeniach sanitarnych przyjęto oprawy z czujnikiem ruchu . Wykonać naleŜy 
oświetlenie szybu dźwigowego. Instalację oświetleniową zasilić z rozdzielnicy RD.   
 
8. Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego  
W budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne: 
-  w strefie komunikacyjnej na poszczególnych kondygnacjach 
- w ewakuacyjnych klatkach schodowych oraz w przestrzeni bezpośrednio przy  
  wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. 
- w wyjściu z sali dydaktycznej 
Obliczenia oświetleniowe dla oświetlenia ewakuacyjnego wykonała firma LUG. 
Obliczenia zachowano w projekcie archiwalnym. Zastosować naleŜy oprawy 
opisane na rzutach lub równowaŜne. Dla oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto 
oprawy jednofunkcyjne ledowe. Dla dwufunkcyjnych opraw oświetlenia 
zewnętrznego wykonać zasilanie z dodatkową Ŝyłą kontrolną. Oświetlenie 
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ewakuacyjne zasilić naleŜy z rozdzielnic z których zasilane jest oświetlenie 
podstawowe danego pomieszczenia. Instalację zasilającą dla oświetlenia 
ewakuacyjnego wykonać analogicznie jak dla oświetlenia podstawowego. 
   
9. Instalacja gniazd 230V  
Instalację gniazd ogólnych 230V zaprojektowano w pomieszczeniach uŜytkowych, 
holach, komunikacji, pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i pomocniczych. 
Stosować gniazda 230V mocowane w podwójnych ramkach. Stosować gniazda 
16A/Z podtynkowe. Gniazda natynkowe opisano na rzutach. Instalację gniazd 
230V wykonać przewodem YDY3x2,5mm2. Przewody układać pod tynk w 
ściankach działowych i ścianach zewnętrznych, w sytuacjach koniecznych 
przewody prowadzić w rurkach RB w posadzce lub w stropie między belkami. 
Wykonać instalację gniazd 230V w szybie dźwigowym. 
 
10. Instalacja zasilania urz ądzeń technologicznych  
Zasilić naleŜy:  
- Urządzenia dźwigowe 
- Rozdzielnice RC dla central wentylacyjnych  
- Wentylatory dachowe 
- Agregaty chłodnicze 
- Elektryczne podgrzewacze wody 
- Suszarki do rąk 
- Kuchenki elektryczne w pomieszczeniach socjalnych 
- Digestoria, okapy 
- Szafę urządzeń bezpieczeństwa 
Rodzaj przewodów zasilających dla odbiorników technologicznych, sposób 
zasilania i sterowania opisano na rzutach i schematach ideowych. Przewody 
elektryczne dla urządzeń technologicznych układać jak dla instalacji 
oświetleniowych i gniazdowych 230V. 
Przewody zasilające  dla urządzeń dźwigowych doprowadzić do miejsca 
lokalizacji rozdzielnicy RD. NaleŜy przewidzieć  zapasy długości 2m.  
Lokalizację rozdzielnic zasilająco-sterowniczych dla central wentylacyjnych 
przyjęto w pobliŜu central. Instalacja okablowania dla central oraz instalacja 
sterowania pozostają w gestii wykonawcy systemu wentylacji. Dla wentylacji  
pomieszczeń sanitarnych przyjęto wentylatorki kanałowe z przekaźnikiem 
zwłocznym. Wentylatorki zasilane i sterowne będą za pośrednictwem opraw 
wyposaŜonych w czujniki ruchu 
Przewody elektryczne dla zasilania przepływowych podgrzewaczy wody, suszarek 
do rąk, zmywarki, kuchenek elektrycznych,  układać w ściankach działowych i 
ścianach zewnętrznych pt. NaleŜy wykonać bezpośrednie podłączenie urządzeń 
do instalacji.  
Digestoria zasilić niezaleŜnymi obwodami z rozdzielnic obwodowych. Obwody 
sterowania wentylacją dla digestoriów i okapów wykonać z rozdzielnicy zasilania 
urządzeń wentylacyjnych. 
W pomieszczeniu węzła co wykonać rozdzielnicę RW dla potrzeb węzła. 
Projektuje się rozdzielnicę 2x18mod. IP65, natynkową. Z rozdzielnicy wykonać 
zasilanie oświetlenia węzła, gniazdo 230V, zasilanie rozdzielnicy automatyki. 
Instalacje okablowania technologicznego, oraz rozdzielnica automatyki pozostaje 
w gestii wykonawcy węzła co. 
Urządzenia telekomunikacyjne i dozorowe zgrupowano w pomieszczeniu 
technicznym na I piętrze, Szafa sieci LAN zasilana będzie z rozdzielnicy 
komputerowej RK. Rozdzielnicę RK i instalację dedykowaną objęto odrębnym 
opracowaniem.  
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 Zasilanie wszelkich innych urządzeń związanych z dozorem powinno się 
odbywać z szafy urządzeń bezpieczeństwa i powinno być ujęte w projekcie 
instalacji dozorowych. 
  
11 .Ochrona odgromowa  
Dla budynku wymagany jest poziom  III ochrony oraz ekwipotencjalizacja 
wewnętrzna. 
Na budynku wykonać zewnętrzne urządzenie ochronne – LPS dla poziomu III. 
Siatkę zwodów wykonać drutem ocynkowanym ∅8mm.  Do siatki podłączyć 
wszystkie metalowe elementy zainstalowane na dachu i wystające ponad dach 
oraz metalowe opierzenia, rynny i rury spustowe. Przewody odprowadzające 
wykonać drutem ocynkowanym ∅8mm. Przewody układać w rurkach RB w 
bruzdach pod tynkiem. Nad cokołem kamiennym wykonać zaciski kontrolne w 
skrzynkach probierczych podtynkowych małych. Od zacisków kontrolnych 
wykonać przewody uziemiające bednarką Fe/Zn 25x4. Bednarkę układać na 
cokole kamiennym i łączyć z uziomem. Wykonać uziom otokowy bednarką 
Fe/Zn25x4. Wymagana oporność uziemienia R<10om. 
Dla wykonania całkowitej ekwipotencjalizacji w obiekcie naleŜy zastosować szynę 
połączeń  wyrównawczych głównych GSW. Szynę GSW  zlokalizować w 
pomieszczeniu  serwerowni. Szynę główną uziemić  do wspólnego uziomu 
otokowego instalacji odgromowej  płaskownikami Fe/Zn 50 x4.  Do szyny głównej 
podłączyć metalowe sieci wprowadzone do budynku, listwę uziemiającą szafy  
teleinformatycznej, prowadnice dźwigowe, metalowe systemy rur wentylacyjnych, 
metalowe przyłącza wprowadzone do budynku. Połączenia wykonać przewodem 
LY 25mm2 w rurkach RB pt. 
 
 12. Ochrona przepi ęciowa  
W budynku zaprojektowano ochronę instalacji i urządzeń przed zagroŜeniami 
pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich wyładowań atmosferycznych, 
przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łączeniowych Ochronę 
wykonać w rozdzielnicy RG poprzez zastosowanie ograniczników przepięć 
hybrydowych zapewniających ochronę dwustopniową klasy 1 i 2. Przyjęte 
ograniczniki SPN800 spełniają wymagania III i IV klasy ochrony odgromowej, 
zapewniają poziom ochrony<1,5KV, wytrzymałość na prąd udarowy do 50KA. 
 
13. Ochrona dodatkowa od pora Ŝeń 
Projektowaną instalację wykonać w systemie TN-S. Ochronę przed dotykiem 
pośrednim zaprojektowano przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
zasilania. Samoczynne wyłączenie zasilania dla obwodów gniazd i obwodów 
oświetleniowych   odbywać się będzie wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi I∆N 
=0.03A. Dla obwodów zasilania  central wentylacyjnych, podgrzewaczy wody 
zastosowano ochronę przez zastosowanie wyłączników nadmiarowych o 
charakterystyce B lub C. Dla  wlz-  samoczynne wyłączenie zasilania realizowane 
będzie bezpiecznikami topikowymi gL.  W całej instalacji przestrzegać izolowania 
przewodu N od części przewodzących dostępnych  i obcych.  
W pomieszczeniu z natryskiem oraz w pomieszczeniu wymiennikowni zastosować 
połączenia wyrównawcze miejscowe. 
 
14. Uwagi ko ńcowe.  
Wszystkie prace związane z realizacją projektowanych instalacji elektrycznych 
wykonać starannie i zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami. 
 



7 

OBLICZENIA TECHNICZNE  
 

 
1. Bilans mocy elektrycznej  
 
Bilans mocy elektrycznej dla budynku  ustalono  w oparciu o szczegółowe 
zestawienie mocy zainstalowanej. Moc zainstalowaną dla poszczególnych 
obwodów opisano na schemacie ideowym. 

Pi=195,0KW 
Kj=0,45– współczynnik jednoczesności 
Pmax=87,7KW 
 
Prąd obliczeniowy 
 
Io=          87,7          =  133,4A 

     1,73x0,4x0,95 
 
Zabezpieczenie linii  zasilającej  rozdzielnicę RG w budynku czerwonym 
wykonane będzie bezpiecznikami  WTN-2/160A gL  w złączu ZK3. Linię 
zasilającą  wykonać  kablem YKY4x90+50. 
 
 
2.Dobór przewodów i kabli  
 
Przewody zasilające zaprojektowano z uwzględnieniem  następujących 
zaleŜności: 
Ib  < IN < IZ        I2 < 1,45 IZ 

Gdzie: Ib - prąd roboczy obciąŜenia 
  IN- prąd znamionowy bezpiecznika lub  
  IZ- dopuszczalny prąd obciąŜenia przewodu lub kabla 
  I2- prąd zadziałania wyzwalacza przeciąŜeniowego 
Dla przewodów instalacyjnych zabezpieczonych wyłącznikami nadmiarowymi  
przyjmuje się zaleŜność 

IN < IZ       
Linia zasilająca główna. 
 
1. YKY4x95+50  Zabezpieczenie 160A gL 
Iz=275A wg danych producenta kabli 
133,4A<160A<275A 
I2<1,45Iz  I2=1,6x160=256A<1,45x275 =398A 
256A<398A 
 
2.Przewód YDY5x10 w RB pt Zabezpieczenie topikowe gL35A 
Prąd zadziałania: I2=1,6x35 
IZ=46A  
1,6x35<1,45x46 
56,0A, 66,7A 
 
Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla pozostałych przewodów 
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3.Sprawdzenie spadku napi ęcia  w linii zasilaj ącej głównej zalicznikowej  
 
Linia zasilająca YKY4x95+50 l=45m 
 
∆U%=100xPxl 
           γcuxSxU2 
γcu=55 

 
Delta U%=0,47% 
 
 
4.Dodatkowa ochrona od pora Ŝeń 
 
Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania 
będzie skuteczna jeŜeli : 
 
Zs x Ia  < Uo  
 
Zs  - impedancja pętli zwarcia 
Ia  -  prąd zapewniający zadziałanie zastosowanego urządzenia ochronnego 

w określonym normą czasie (prąd przetęŜeniowy lub róŜnicowy) 
Uo - napięcie znamionowe względem ziemi. 
 
Wykonać odpowiednie pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń 
 

 

 
Opracowała: inŜ. Krystyna Furmanek 
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Słupsk, dnia  25.08.2014 r. 
 

 

Oświadczenie  
 
 

 Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409)  

 
Oświadczam, Ŝe 

 
 

PROJEKT ELEKTRYCZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO 

 „CZERWONEGO SPICHLERZA” 
w  Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, dz. nr 194 /3 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

 
Podpis 
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    (imię i nazwisko) 
 
 

     .......................................................... 
                                
                             (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) 
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                           (specjalność, zakres i nr uprawnień budowlanych) 

 
 
 
































