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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANO-WYKONAWCZEG O 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ W BUDYNKU  

 „CZERWONEGO SPICHLERZA”  
 

 
1. Podstawa opracowania  
- Zlecenie inwestora 
- Ustalenia z inwestorem 
- Opracowanie branŜ towarzyszących 
- Informacje i wytyczne producentów urządzeń 
- Normy i przepisy  
 
2. Opracowania zwi ązane 
- - Projekt elektryczny budowlano wykonawczy przebudowy i rozbudowy   
-   zabytkowego „Czerwonego Spichlerza”. Tom IV cz. 1 
- - Projekt budowlano-wykonawczy sieci strukturalnej  w budynku „Czerwonego  
-   Spichlerza”. Tom IV cz. 7 
 
3.Zakres opracowania  
- Dane ogólne  
- Rozdzielnica zasilania instalacji dedykowanej RK 
- Instalacja odbiorcza 
- Ochrona przepięciowa 
- Instalacja dodatkowej ochrony od poraŜeń 
- Uwagi końcowe 
 
4.Dane ogólne  
Niniejszy projekt obejmuje instalację elektryczną dedykowaną dla  zabytkowego 
spichlerza, potocznie nazywanego „Czerwonym Spichlerzem”.  
Budynek będzie docelowo pełnił muzealną funkcję wystawienniczą z 
wielofunkcyjną salą wernisaŜową na ponad 100 osób w przyziemiu.  
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków nr 1806. 
Budynek wyposaŜony będzie w instalację strukturalną. Rozmieszczenie 
elementów instalacji strukturalnej przyjęto wg oprac. Tom IV Cz.7 Niniejszy 
projekt obejmuje instalację elektryczną dedykowaną dla potrzeb urządzeń 
komputerowych i telefonii. Pi=11,2KW, Pm=9,0KW. Zgodnie z ustaleniami z 
inwestorem nie projektuje się centralnego zasilania gwarantowanego dla instalacji 
dedykowanej 
 
5.Rozdzielnica RK dla zasilania instalacji dedykowa nej  
Rozdzielnice RK zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni. Projektuje się 
rozdzielnicę w obudowie naściennej. NaleŜy zastosować rozdzielnicę  4x18mod, II 
klasy ochronności, IP43. Zasilanie rozdzielnicy RK ujęto w projekcie elektrycznym 
TOM IV cz. 1. Zasilanie RK odbywać się będzie z rozdzielnicy głównej RG, 
przewodem YDY5x10mm2. W rozdzielnicy RK wykonać zabezpieczenia 
obwodów instalacji dedykowanej. 

6. Instalacja odbiorcza  
KaŜdy punkt elektryczno-logiczny (PEL) składał się będzie z dwu gniazd 
logicznych RJ45 oraz dwu  gniazd zasilania dedykowanego 16A/Z DATA z 
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kluczem. Gniazda montowane będą podtynkowo we wspólnej ramce trzykrotnej. 
Zestawy PEL instalować na wys. 0,3m od podłogi  W Bibliotece przyjęto montaŜ  
wielomodułowych zestawów  z gniazdami typu Mosaic na słupach drewnianych. 
Zestawy wielomodułowe montować 0,2 m od podłogi  Obwody elektryczne 
zasilające wykonać przewodami YDYp3x2,5/500V układanymi pod tynk. 
Doprowadzenie obwodów do zestawów wielomodułowych wykonać w rurkach   
RB pod posadzką.  Przyjęto zasadę,  Jeden obwód elektryczny zasila nie więcej 
niŜ pięć PEL-i.  
Przy wykonywaniu instalacji dedykowanej naleŜy przestrzegać następujących 
zasad:  
- Przewody ochronne PE pełnić będą funkcję przewodów uziemiających 

(uziemienia funkcjonalne) dlatego muszą mieć niezawodną ciągłość od 
głównej szyny wyrównawczej do kaŜdego urządzenia. 

- Obwody zasilające sieć informatyczną mogą być zasilane z róŜnych faz ale 
naleŜy bezwzględnie przestrzegać doprowadzania przewodu fazowego  do 
lewego zacisku (patrząc na gniazdo wtyczkowe) 

Wszystkie obwody  zasilające zabezpieczyć wyłącznikami róŜnicowo prądowymi 
typu A tzn. reagującymi na prądy sinusoidalne i prądy pulsujące jednopołówkowe. 
 
7.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. Ochrona 
wykonana będzie  w rozdzielnicy RG poprzez zastosowanie hybrydowych 
ograniczników przepięć, zapewniających ochronę dwustopniową klasy 1 i 2. 
Ochronę przepięciową ujęto w projekcie instalacji elektrycznych TOM IV cz.1 
 
8.Ochrona od pora Ŝeń 
Instalacje zasilające urządzenia teleinformatyczne  naleŜy traktować jako 
instalacje o zwiększonym zagroŜeniu  prądem elektrycznym. (arkusz normy 707). 
Instalacja zasilająca musi być wykonana w układzie TN-S. Dodatkową ochronę 
od poraŜeń stanowić będzie szybkie wyłączenie zasilania. Dla wszystkich 
obwodów odbiorczych szybkie wyłączenie zasilania realizowane będzie 
wyłącznikami róŜnicowoprądowymi I∆N=0,03A typu A czyli działającymi 
poprawnie przy prądzie sinusoidalnym i jednokierunkowym pulsującym. Stosować 
wyłączniki odporne na udary prądowe 8/20. Dla linii zasilającej rozdzielnicę RK 
ochrona od poraŜeń realizowana będzie  bezpiecznikami o charakterystyce gL. 
W budynku zaprojektowano główne połączenia wyrównawcze. (projekt 
elektryczny TOM IV. NaleŜy sprawdzić poprawność wykonania połączeń 
wyrównawczych głównych. Wszystkie metalowe elementy  ciągów instalacyjnych 
wprowadzonych do budynku muszą być połączone do głównej szyny 
wyrównawczej Główna szyna wyrównawcza musi być uziemiona. Do szyny 
wyrównawczej głównej uziemić Szafę sieci LAN  przewodem LY25mm2 w RB 
28pt 
 
9.Uwagi ko ńcowe  
Budynek jest obiektem zabytkowym. Wszystkie roboty związane z wykonaniem 
instalacji naleŜy wykonać ze szczególną starannością, z uwzględnieniem 
wymagań odnośnie tras przewodów i miejsca montaŜu osprzętu. 
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OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
1. Bilans mocy elektrycznej  
Dla jednostki centralnej  i pozostałych odbiorów sieci LAN przyjęto moc 0,2 KW 
na kaŜdy PEL 
 

Moc zainstalowana w RK 
Pi=11,2KW 
Kj=0,8 
Pm=9,0KW 
Przyjęto zabezpieczenie główne dla RK 35A gL 
Przyjęto linię zasilającą 5x10mm2. 
 
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 RK 
Przewód YDY5x10 w RB pt Zabezpieczenie topikowe gL35A 
Ib=13,6A 
Prąd zadziałania: I2=1,6x35 
IZ=46A  
1,6x35<1,45x46 
56,0A, 66,7A 
13,6A<35A<46A 
 
3.Sprawdzenie spadku napi ęcia   w linii zasilaj ącej rozdzielnic ę RK 
 

Linia zasilająca YDY5x10 
∆U%=100xPxl 
           γcuxSxU2 
γcu=55 

Delta U%=0,12% 
 
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: Krystyna Furmanek 
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Słupsk, dnia  25.08.2014. 

 

Oświadczenie  
 

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

 
 

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ 

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 
projektanta................................................................ 

    (imię i nazwisko) 
 
 

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

 
 
 
 

 
Podpis 
sprawdzającego................................................................ 

    (imię i nazwisko) 
 
 

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

 










