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 1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji remontu instalacji elektrycznej na 2 piętrze budynku Zespołu Szkół Transportowo – 
Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Kantaka 6. 

 2  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt opracowano na podstawie: 

• Projektu architektoniczno-budowlanego obiektu inwentaryzacja, 
• Wytycznych Inwestora, 
• Wytycznych technologicznych, 
• Uzgodnień rozwiązań technicznych z właściwymi rzeczoznawcami ds. ppoż.. 
• Warunków ochrony ppoż. 
• Obowiązujących norm, przepisów i wytycznych projektowania, 
• Wizji na obiekcie. 

 

 3  ZAKRES OPRACOWANIA 
W ramach opracowania wykonano projekt techniczny instalacji elektrycznych.  
W ramach projektu wykonano rysunki wg zestawienia w pkt  7 . 

• Zasilanie rozdzielnic lokalnych, 
• Rozdzielnice lokalne, 
• Rozdzielnice komputerowe, 
• Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 
• Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 
• Instalacja siły 400V, 
• Trasy kablowe, 
• Instalacja sieci komputerowej, 
• Instalacja dzwonkowa, 
• Instalacja alarmowa, 
• Instalacja CCTV, 
• Instalacja połączeń wyrównawczych, 
• Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
• Instalacja ochrony od porażeń. 

 

 3.1  Zasilanie rozdzielnic lokalnych 
Zasilanie rozdzielnic lokalnych zlokalizowanych na 2 piętrze obiektu odbywać się będzie z istniejących linii kablowych 
poprowadzonych z rozdzielnicy głównej do rozdzielnic na 1 piętrze. Koncepcja zasilania obejmuje przelotowe podłączenie 
rozdzielnic ułożonych w pionie na parterze, na 1 piętrze i na 2 piętrze.  Dla potrzeb wykonania modernizacji obiektu projektuje się 
wymianę – ułożenie nowego kabla od rozdzielnic zlokalizowanych na 1 piętrze do remontowanych rozdzielnic ulokowanych na 
piętrze 2. Kable ułożyć bezpośrednio w bruzdach pod tynkiem w rurach osłonowych karbowanych. Z uwagi na charakter obiektu 
oraz zainstalowaną moc należy ułożyć kabel typu YnKYżo 5x25mm (35mm dla R3.1). Przed przystąpieniem do prac należy 
zweryfikować sposób zasilania oraz zaplanować przeróbkę instalacji. Proponuje się ułożyć nową linię zasilającą obok istniejących 
rozdzielnic z zapasem umożliwiającym jej podłączenie oraz wykonanie w przyszłości remontu instalacji na piętrze 1.Przy 
prowadzeniu prac zachować szczególną uwagę na sposób podłączenia kabla. Jeśli nie będzie możliwości podłączenia kabla ze 
względu na stan istniejącej rozdzielnicy na piętrze 1, bezzwłocznie należy o tym fakcie powiadomić Inwestora. W takim przypadku 
będzie zasadnym wymienić cały odcinek kablowy pomiędzy rozdzielnicą główną a złączem na koszt Inwestora w trybie wymiany 
awaryjnej. Prace te będą traktowane jako dodatkowe, chyba że na etapie przetargu Inwestor określi inny sposób rozwiązania 
powyższej kwestii. 
 

 3.2  Rozdzielnice lokalne R3.x 
W celu zasilenia istniejącej instalacji na 2 piętrze budynku zaprojektowano rozdzielnice lokalne w wersji szaf wnękowych, które 
zlokalizowano wewnątrz obiektu, w korytarzu. 
Rozdzielnice te wyposażyć należy w: wyłącznik główny (rozłącznik), pełniące w obwodzie funkcję wyłącznika głównego, wyłączniki 
różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe, kontrolki napięcia, ochronniki.  
Z rozdzielnicy tej zasilane będą następujące odbiory: gniazda wtyczkowe 230V i 400V, zestawy dydaktyczne, oświetlenie oraz  
pozostałe odbiory technologiczne budynku takie jak rozdzielnice komputerowe. 
Połączenia wewnętrzne w rozdzielnic lokalnych wykonać przewodem o izolacji 750V. 
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Szczegóły związane z budową i wyposażeniem rozdzielnic pokazano na rys. nr 5. 
 

 3.3  Rozdzielnice komputerowe Rk3.x 
W celu zasilenia projektowanych pracowni komputerowych na 2 piętrze budynku zaprojektowano rozdzielnice lokalne w wersji szaf 
natynkowych, które zlokalizowano wewnątrz obiektu w poszczególnych pomieszczeniach – salach dydaktycznych. 
Rozdzielnice te wyposażyć należy w: wyłącznik główny (rozłącznik), pełniące w obwodzie funkcję wyłącznika głównego, wyłączniki 
różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe, kontrolki napięcia, ochronniki.  
Z rozdzielnicy tej zasilane będą następujące odbiory: gniazda wtyczkowe 230V, zestawy dydaktyczne, oświetlenie oraz  pozostałe 
odbiory technologiczne budynku (rezerwa). 
Połączenia wewnętrzne w rozdzielnic lokalnych wykonać przewodem o izolacji 750V. 
Szczegóły związane z budową i wyposażeniem rozdzielnic pokazano na rys. nr 6. 
 

 3.4  Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
Instalacja oświetlenia projektowana jest przewodami YnDY (750V) 3(4)x1,5mm instalacja gniazd wtyczkowych przewodem YnDY 
(750V) 3x2,5mm. Przewody układać pod tynkiem, natynkowo w rurkach instalacyjnych lub w korytach kablowych w przepisowych 
odległościach od pozostałych instalacji budynku. Osprzęt w pomieszczeniach wilgotnych i technicznych  projektowany jest jako 
bryzgoszczelny – jego wymianę przewidziano w momencie remontu toalet (wc). 
W sanitariatach zastosować osprzęt (gniazda i wyłączniki) o stopniu ochrony IP44 zagłębiony w tynk montowany na wysokości 1,4m, 
w pomieszczeniach ON max. 1,2m. W pozostałych pomieszczeniach  wyłączniki i przełączniki zamontować na wysokości 1,4m, 
natomiast gniazda wtyczkowe na wys. 0,3m od blatu roboczego oraz 0,3m od posadzki. 
W pracowni komputerowej zestawy gniazdowe zamontować bezpośrednio w kanale kablowym.  
W pomieszczeniach pracowni komputerowej za wyjątkiem łączników oświetlenia oraz gniazd ogólnych całość osprzętu wykonać jako 
natynkowy zamontowany w kanale kablowym. 
Zaprojektowano oświetlenie pracowni komputerowych przy użyciu opraw oświetleniowych LED renomowanych firm. W części 
korytarza zachować istniejące oprawy oświetleniowe. Zmienić należy tylko ich sposób zasilania przez montaż przekaźnika 
impulsowego (bistabilnego) i łączniki przyciskowe zlokalizowane w korytarzu. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem opraw, osprzętu i urządzeń pokazano na rys. nr 1 i 2. 
 

 3.5  Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
Jako oświetlenie awaryjne pracować będą dedykowane oprawy oświetleniowe, zaopatrzona w wewnętrzne moduły awaryjne 
(oprawy oznaczone literą „AW”), służące do podtrzymania zasilania oświetlenia w przypadku zaniku napięcia. Założony czas pracy 
opraw po zaniku napięcia - 1 godziny.  
Oprawy oświetlenia bezpieczeństwa będą pracować tylko w ruchu awaryjnym.  
Dodatkowo nad drzwiami wyjściowymi zamontować należy oprawy ewakuacyjne wyposażone we własne źródło energii – baterie 
akumulatorów z inwerterami o czasie świecenia 1 godziny. 
Opawy awaryjne, w przyszłości (po budowlanym remoncie piętra 2) zostaną wykorzystane do oświetlenia innych pomieszczeń. 
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadać aktualne dopuszczenie/aprobatę CNBOP. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. nr 1. 
 

 3.6  Instalacja siły 400V 
Obwody siłowe przeznaczone są dla zasilania poszczególnych rozdzielnic lokalnych. Instalację 400V należy wykonać przewodami 
typu YnDY i kablami typu YnKY. Przewody / kable należy układać w korytkach kablowych lub w rurkach instalacyjnych. Kable 
układać w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku. Wymienić wszystkie istniejące przewody i kable 
aluminiowe w oplocie parcianym/tekstylnym zlokalizowane w części korytarza na miedziane o wzmocnionej izolacji. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń pokazano na rysunkach  1 i 2. 
 

 3.7  Trasy kablowe 
Dla potrzeb instalacji elektrycznych silnoprądowych, niskoprądowych, WLZ-tów zaprojektowano ciągi kablowe. Projektuje się 
układanie instalacji w metalowych korytach montowanych pod sufitem, w listwach kablowych lub pod tynkiem. W pracowniach 
komputerowych instalację wykonać natynkowo (zestawy gniazdowe- PEL) za pomocą kanałów kablowych z tworzywa sztucznego 
koloru białego. W pozostały pomieszczeniach instalację układać bezpośrednio pod tynkiem. Piony kablowe wykonać przy pomocy 
rur elektroinstalacyjnych zatopionych w murze oraz listew kablowych .  
Szczegóły związane z rozprowadzeniem tras kablowych pokazano na rysunku 4. 
 

 3.8  Instalacja sieci komputerowej 
W pomieszczeniu zaplecza pracowni na 2 piętrze istniejący punkt dystrybucyjny doposażyć zgodnie z rysunkiem. Z punktu tego 
będzie rozprowadzona sieć komputerowa pionowa do nowych pracowni komputerowych zlokalizowanych na 2 piętrze. W każdej z 
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pracowni zamontować lokalne punkty dystrybucyjne w postaci skrzynki 19” 10U oznaczonej jako IT1 i IT2. Z punktu tego będzie 
rozprowadzona siec komputerowa do poszczególnych zestawów gniazdowych i komputerów abonenckich jak również serwera 
nauczycielskiego.  
Okablowanie poziome jak i pionowe należy wykonać za pomocą kabla S/FTP 6kat. spełniającego normy ISO/IEC 11801 edycja 2, 
EN 50173-1, EIA/TIA 568 B2.10. Okablowanie poziome należy sprowadzić do punktów PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) 
stanowiące zintegrowane w jednym miejscu gniazda elektryczne i logiczne, służące obsłudze urządzeń informatycznych w danym 
miejscu. Punkty PEL wyposażyć w gniazda RJ45, kat. 6A z zamykaną przysłoną. Punkty PEL zaprojektowano na stanowiskach 
dydaktycznych w pracowniach komputerowych. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem poszczególnych elementów sieci przedstawiono na rysunkach  2 i 3 a wyposażenie szafek 
IT na rysunku nr 7. 
 

 3.9  Instalacja dzwonkowa 
Dla zapewnienia sygnalizacji akustycznej rozpoczęcia i zakończenia lekcji zaprojektowano wymianę instalacji dzwonkowej na nową. 
W tym celu należy zamontować na 2 piętrze 3 nowe dzwonki szkolne zasilane napięciem 230V w każdym ze skrzydeł szkoły. 
Dzwonki połączyć ze sobą linią kablową YnDY 3x1,5mm. Tak wykonaną instalację wpiąć w istniejący tor zasilania instalacji 
dzwonkowej na piętrze 1. Starą instalację zlokalizowaną na piętrze 2 zdemontować. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem poszczególnych elementów instalacji dzwonkowej przedstawiono na rysunku  3 a schemat 
podłączenia na rysunku 8. 
 
 

 3.10  Instalacja alarmowa 
Dla zapewnienia sygnalizacji akustycznej alarmów pożarowych oraz antyterrorystycznych zaprojektowano instalację alarmową. W 
tym celu należy zamontować na 2 piętrze 3 nowe sygnalizatory akustyczne posiadające minimum 2 różne sygnały zasilane  
napięciem 24VDC w każdym ze skrzydeł szkoły. Sygnalizatory połączyć ze sobą linią kablową HDGs 4x2,5mm. Tak wykonaną 
instalację zasilić z projektowanego zasilacza buforowego i skrzynki sterującej, którą zlokalizowano na parterze w pomieszczeniu 
technicznym. Dodatkowo zamontować 3 kasety sterownicze wyposażone w 2 przyciski podświetlane każda, w pomieszczeniach 
woźnego oraz pokojach nauczycielskich zlokalizowanych na parterze. Na przestrzeni piętra 2 instalację prowadzić w korytach 
kablowych, podejścia pod urządzenia wykonać w rurce elektroinstalacyjnej pod tynkiem. W pionie kable ułożyć pod tynkiem w rurce 
elektroinstalacyjnej umożliwiającej dołożenie lub wymianę kabla. Do kaset sterowniczych kable ułożyć w listwach instalacyjnych 
natynkowo. Wciśnięcie przycisku 1 będzie powodowało emitowanie alarmu pożarowego (sygnał - ton 1 ), a drugiego alarm napadu 
(sygnał – ton 2). W przypadku wciśnięcia przycisku 1 i 2 urządzenia winno umożliwiać wygenerowanie dodatkowego alarmu (sygnał 
– ton 3). Użyte urządzenia – sygnalizatory winny posiadać dopuszczenie CNBOP lub VDS. Instalacja winna umożliwić jej działanie w 
przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej. W tym celu instalację zasilić z zasilacza buforowego 24C o wydajności prądowej 
12A. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem poszczególnych elementów instalacji dzwonkowej przedstawiono na rysunku  3, a schemat 
podłączenia na rysunkach 9 i 10. 
 

 3.11  Instalacja CCTV 
Dla umożliwienia montażu kamer monitoringu wizyjnego zaprojektowano ułożenie 3 kabli sygnałowych, które zlokalizowano na 2 
piętrze w sąsiedztwie klatek schodowych. Kable ułożyć od wskazanego miejsca ( pozostawić zapas kabla ok. 10mb) w metalowych 
korytach kablowych do istniejącej szafki IT zlokalizowanej w pomieszczeniu zaplecza na 2 piętrze. Szafkę wyposażyć w patchpanel 
6 kat, lub wymienne moduły RJ45 w ilości umożliwiającej rozszycie kabla w technologii zasilania POE. Instalację wykonać kablem 
typu UTP kategorii 6. 
Szczegóły związane z rozmieszczeniem poszczególnych elementów instalacji dzwonkowej przedstawiono na rysunku  3. 
 

 3.12  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Wszystkie metalowe części w budynku połączyć instalacją wyrównawczą. Jako przewody ochronne i połączenia wyrównawcze 
dodatkowe (miejscowe) wykorzystać części przewodzące obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniej ciągłości połączeń i właściwego przekroju. Przewody wyrównawcze główne winny mieć przekrój nie mniejszy niż 
połowa największego przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie może to być jednak przekrój mniejszy niż 
4mm2 Cu i nie musi być większy niż 25mm2 Cu. Przewody wyrównawcze miejscowe powinny mieć przekrój nie mniejszy od: 

• najmniejszego przekroju przewodów ochronnych w przypadku połączeń pomiędzy częściami przewodzącymi 
dostępnymi; 

• połowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku połączenia pomiędzy częściami przewodzącymi 
dostępnymi i obcymi. 

 

 3.13  Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
Dla zapewnienia ochrony przepięciowej zastosować należy w rozdzielnicach R3.x i Rk3.x ochronniki przepięciowe typu II lub II+III. 
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 3.14  Instalacja ochrony od porażeń 
Instalacja obejmuje: 

• oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), 
• stosowanie przewodów ochronnych PE, 
• stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, 
• stosowanie wyłączników różnicowo - prądowych 
• Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. 

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe należy podłączyć do przewodu PE. Przewód neutralny powinien być  
koloru niebieskiego a przewód ochronny w pasy żółtozielone. 
 

 4  Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część D : Roboty instalacyjne elektryczne”. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły 
wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych.  
Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających (oporności izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów 
uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia oświetlenia oraz badanie wyłączników różnicowych i tablic elektrycznych 
po ich wykonaniu).  
 
 
UWAGA! 
Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów 
wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z 
Inwestorem.  
Wszystkie materiały winny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia, zapewniać stosowną trwałość oraz być wytworzone 
przez renomowanego producenta. Zaleca się wybieranie tylko renomowanych producentów takich jak: LEGRAND, EATON, 
SCHNEIDER, SIEMENS, HAGER, PXF, ZUMTOBEL, LUG, AWEX, CEAG, OBO, BAKS lub porównywalnych. 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali harmonogram realizacji robót z Inwestorem. Należy przewidzieć czas na 
wykonanie instalacji po godzinach funkcjonowanie obiektu. Przy wykonywaniu prac na 2 piętrze w kwestii terminów 
decydujący głos ma Inwestor. Wykonawca musi mieć tą świadomość i bezwzględnie podporządkować się tym wymogom. 
 
Z uwagi na zakres prac, oraz możliwe niespodzianki, które wypłyną na etapie prac remontowych, wykonawca winien 
bezwzględnie posiadać zatrudnioną osobę z uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania i wykonywania 
instalacji elektrycznych. 
 
 
 

 
Henryk Wodniczak 
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 5  Obliczenia techniczne 
 

Bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic lokalnych. 
- R3.1 

Pi = 45,9 kW 
Ps = 33,5 kW 
k = 0,6 
Pz = 20,1 kW 
In = 31,2 A 
Izab = 35 

Dobieram kabel zasilający typu YnKY 5x35mm2, zabezpieczenie główne w rozdzielnicy głównej 80A  
 
- R3.2, R3.3 

Pi = 30,5 kW 
Ps = 24,3 kW 
k = 0,6 
Pz = 14,6 kW 
In = 22,7 A 
Izab =25 

Dobieram kabel zasilający typu YnKY 5x25mm2, zabezpieczenie główne w rozdzielnicy głównej 63A  
 
 

 
Henryk Wodniczak 
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 6  DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

 6.1  Oświadczenie projektantów 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  ( Dz.U. 2019 Poz 1186 tekst jednolity)  
 

OŚWIADCZAMY 
 

że projekt koncepcji remontu instalacji elektrycznej na 2 piętrze budynku Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Kantaka 6 zamienny został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

ORAZ OŚWIADCZAMY 
 

że opracowanie niniejsze jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
że jako projektanci dopuszczamy tolerancję wymiarową przy wykonywaniu robót budowlanych w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego z zachowaniem warunków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 
r. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. i  Dz. U. Z 2002 r. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004.)z późniejszymi 
zmianami oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu budowlanego muszą zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA OPRACOWUJĄCE POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HENRYK WODNICZAK 

upr. UAN 8386/88/86 
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 6.2  Uprawnienia projektanta  
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12 

 

 7  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

Nazwa rysunku Numer rysunku Skala 

KONCEPCJA  REMONTU INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT 2 PIĘTRA 1 1/100 

KONCEPCJA  REMONTU INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH I AIŁY 
 – RZUT 2 PIĘTRA 

2 1/100 

KONCEPCJA  REMONTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – RZUT 2 PIĘTRA 3 1/100 

KONCEPCJA  REMONTU INSTALACJI TRAS KABLOWYCH – RZUT 2 PIĘTRA 4 1/100 

SCHEMAT ROZDZIELNIC LOKALNYCH R3.1, R3.2 I R3.3 5  

SCHEMAT ROZDZIELNIC LOKALNYCH RK3.1, RK3.2  6  

SCHEMAT INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ DLA 2 PIĘTRA 7  

SCHEMAT INSTALACJI DZWONKOWEJ DLA 2 PIĘTRA 8  

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ DLA 2 PIĘTRA 9  

SCHEMAT STEROWANIA ALARMAMI DLA 2 PIĘTRA 10  

 
 


