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OŚWIADCZENIE 
 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
techniczny pt.: 
 

„Dokumentacja projektowa wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 w rozbudowywanym budynku dydaktycznym o centrum nauk medycznych”. 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Lublin, dnia:  29.10.2021r. 
 
 

               
 ......................................... .........................................  

 Projektant: Sprawdzający:  
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych instalacji 

elektrycznych w rozbudowywanym budynku dydaktycznym Wyższej Szkoły Społeczno – 

Przyrodniczej im Wincentego Pola w Lublinie o nowy segment mieszczący Centrum Nauk 

Medycznych na działce nr ewid. 1/6, obręb nr 0006, ul. Choiny 2 w Lublinie (projekt nie 

podlega uzgodnieniu w RE ). Projekt swoim zakresem obejmuje: 

 rozbudowę złącza kablowego zasilającego poszczególne rozdzielnice wraz z 

tablicami zasilającymi 

 instalację oświetleniową, 

 instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

 instalację gniazd wtyczkowych, 

 instalację zasileń urządzeń, 

 instalację oddymiania klatek schodowych  

 sieć komputerowa  

 monitoring CCTV 

 instalację połączeń wyrównawczych, 

 instalację uziemiającą, 

 instalację odgromową, 

 ochronę przeciwporażeniową 

 

2. Podstawa opracowania projektu 
 
- umowa z Inwestorem; 
- rzuty architektoniczne budynku 
- uzgodnienia branżowe  
- projekt technologiczny budynku 
 

3. Normy i przepisy związane z projektem 
 
- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy PN – E, PN - ICE oraz przepisów PBUE, 
- Prawo Budowlane i inne przepisy związane z projektowaniem instalacji elektrycznych. 
 

4. Opis stanu istniejącego – charakterystyka ogólna 
 

 Istniejący budynek dydaktyczny jest zasilany z istn. złącza kablowego przy budynku.  

5. Dane charakterystyczne obiektu 
 

- • napięcie zasilania – 230/400V; 
- • moc szczytowa – Ps=150kW; 
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- • prąd wynikający z mocy Ip=250A; 
- • zabezpieczenie główne w złączu – IB=250A 
- • układ pracy sieci zasilającej TN-C 

 

 

- 6.Elementy ochrony przeciwpożarowej 
 

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu projektuje się na zewnątrz budynku w projektowanym 

złączu kablowym ZK-B2. Na wyłącznik ten działają przyciski umieszczone na elewacji 
frontowej przy wszystkich wejściach do budynku. Wyłącznik pożarowy (przycisk) działa 
bezpośrednio na cewkę wzrostową rozłącznika głównego w złączu ZK-B2 wyłączając 
wszystkie obwody budynku spod napięcia. Przewód pomiędzy ZK-B2 a przyciskami w 
wykonaniu ognioochronnym. Przyciski pożarowy projektuje się w obudowie czerwonej 
przeszklonej z przyciskiem samo ryglującym 6A/230V/ /NC/NO lub równoważny. 
Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu pozbawia napięcia w budynku 
wszystkie obwody instalacji elektrycznej. Przewód pomiędzy przyciskami a wyłącznikiem 
p.poż. w wykonaniu ognioochronnym o odporności ogniowej EI60. Cewkę podnapięciową 
wyposażyć w moduł opóźniający. 
 

- Przejścia przez strefy pożarowe 
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o 
średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

- Przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe są zabezpieczone 
do wartości EI odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy 
budowlane są uszczelnione materiałami niepalnymi. 
 

- Kable i przewody 
- Zgodnie z normą SEP-E-007 instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach 

budowlanych, kable i przewody doprowadzające energię elektryczną, sygnał elektryczny 
do głównego zasilania budynku wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania 
klasyfikacji odporności pożarowej. Klasa odporności pożarowej tych kabli powinna 
wynosić Dca s2 d1 a2 – poza obrębem dróg ewakuacyjnych oraz B2ca s1b d1 a1 – w 
obrębie dróg ewakuacyjnych. Kable zastosowane na drogach ewakuacyjnych i w 
pomieszczeniach, które zastosowane zostaną podczas przebudowy budynku spełniać 
będą powyższe wymagania. Wprowadzono również obowiązek deklarowania przez 
producenta własności użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk  

 

 

7. Zasilanie obiektu w energię elektryczną złącze zasilające ZK-B2  

i tablice rozdzielcze 
 
 W celu zasilenia projektowanego centrum usług medycznych - projektuje się 
zalicznikową kablową linię zasilającą od złącza kablowo pomiarowego ZK-B2 
projektowanego przy istn. złączach przy budynku dydaktycznym do rozdzielnicy głównej RG 
Centrum Usług Medycznych. Zasilanie główne wykonane wg innego odrębnego 
opracowania).  
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7.1. Złącze zasilające ZK-B2 rozbudowywany budynek i wyłącznik p.poż - 

GWP 

 Projektowany budynek będzie zasilany z projektowanego złącza kablowego ZK-B2, 
które będzie podzielone na części.  
Główna zasilająca, w której będzie znajdował się główny wyłącznik prądu GWP, część RG-
poż z której będą zasilone obwody wymagające zasilania w trakcie pożaru (część ta zasilona 
będzie z przed wyłącznika GWP) oraz część zasilające poszczególne rozdzielnice 
znajdujące się w budynku. Główny wyłącznik prądu można wyłączyć także poprzez przyciski 
wyłączników przeciwpożarowych które zlokalizowane są przy wszystkich wejściach do 
budynku. Wyłącznik pożarowy działa bezpośrednio na cewkę podnapięciową rozłącznika 
głównego DPX 400A umieszczonego w złączu kablowym ZK-B2 wyłączając wszystkie 
odbiory spod napięcia.  
 Całość wykonać i połączyć zgodnie z rysunkiem E20,  

 

7.2. Wewnętrzne linie zasilające, trasy kabli i przewodów 

 Rozprowadzenie energii po budynku przebiega wewnętrznymi liniami zasilającymi 

wychodzącymi z rozdzielnicy głównej RG i zasila rozdzielnice odbiorcze strefowe 0,4kV. 

Należy układać kable o napięciu probierczym izolacji 1000V i 750V, z żyłami miedzianymi i z 

przewodem ochronnym PE. Kable i przewody zasilające należy prowadzić w rurach 

instalacyjnych RL, pod i na tynku, w korytkach kablowych. 

Wejście wlz-tów głównych do budynku należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności 

ogniowej 120 min. 

 

7.3. Tablice strefowe 0,4kV 

 W pomieszczeniach ogólnodostępnych przewiduje się usytuowanie tablic 

rozdzielczych 0,4kV w wykonaniu wnękowych lub natynkowym w zależności od finalnego 

wykończenia wnętrz. Tablice wykonać zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi rys 

E21 do E34 z drzwiczkami pełnymi zamykanymi na kluczyk uniwersalny. 

  Tablice wyposażyć w następującą aparaturę: 

 rozłącznik lub rozłączniki główne izolacyjne, 

 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B+C dla sieci TN-C, 

  sygnalizację napięcia, 

 wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe z członem różnicowym dla instalacji 

oświetleniowej, 

 wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe z członem różnicowym do zasilania 

gniazd wtyczkowych i urządzeń technologicznych. 

 

8.Ogólne założenia wykonania instalacji elektrycznych 

 
 Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku 

oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy 

wykonać w uszczelnionych rurach PVC. Nie należy wykonywać przebić przez elementy 
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konstrukcyjne budynku. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i 

stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 

nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, 

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Należy układać przewody o napięciu probierczym izolacji Ui=750V, z żyłami miedzianymi i z 

przewodem ochronnym PE w kolorze zielono – żółtym zgodne z normą SEP-E-007 instalacje 

elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych. Kable i przewody te doprowadzające 

energię elektryczną, sygnał elektryczny do głównego zasilania budynku wewnątrz budynku 

powinny spełniać wymagania klasyfikacji odporności pożarowej. Klasa odporności pożarowej 

tych kabli powinna wynosić Dca s2 d1 a2 – poza obrębem dróg ewakuacyjnych oraz B2ca 

s1b d1 a1 – w obrębie dróg ewakuacyjnych. Kable zastosowane na drogach ewakuacyjnych 

i w pomieszczeniach, które zastosowane zostaną podczas przebudowy budynku spełniać 

będą powyższe wymagania. Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki z symboliką przyjętą 

w projekcie. Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 

60364-6:2016-07 

 

8.1. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna 

 

 Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi typu  

2(3,4,5) x 1,5mm2 /Ui=750V~ układanymi pod tynkiem, w rurkach RL oraz korytach 

kablowych. Rozmieszczenie i rodzaje opraw podano na odpowiednich rysunkach. 

Oprawy montować do koryt kablowych. Oprawy montowane, w łazienkach w 2 strefie 

ochronnej muszą być wykonane w II klasie izolacji i stopniu szczelności min. IP 44. W strefie 

ochronnej 0 i 1 nie należy montować żadnych opraw i osprzętu zasilanego napięciem 230V. 

Na zewnątrz instalować oprawy o stopniu szczelności min IP65. 

Typ i rodzaj opraw podano na rysunkach E01, E02.  

Wybór rodzaju opraw oświetlenia ogólnego na korytarzach, salach weselnych oraz pokojach 

noclegowych pozostawia się w gestii Inwestora. 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 : 2002 eksploatacyjne natężenie oświetlenia 

oświetlenia musi spełniać następujące wymagania: 

 Ex śr= 300lx dla kuchni 

 Ex śr= 200lx dla szatni, wc, łazienek  

 Ex śr= 100lx dla komunikacji i pomieszczeń gospodarczych 

 pozostałe pomieszczenia wg normy 

Sterowanie oświetleniem w salach weselnych odbywać się będzie z dedykowanych 

tablic rozdzielczych zasilających poszczególne sale, w pozostałych pomieszczeniach będzie 

się odbywać za pomocą łączników indywidualnych instalowanych na tynkowo na wysokości 

1,1m od poziomu wykończonego podłoża oraz za pomocą czujników ruchu. W łazienkach i 

pomieszczeniach WC stosować łączniki o stopniu szczelności min. IP44. Obwody 

oświetleniowe wyprowadzić z odpowiednich tablic umieszczanych w poszczególnych 

pomieszczeniach. 
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8.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne 

zapewniając osobom bezpieczne opuszczenie miejsc przebywania w przypadku przerwy w 

dostawie energii elektrycznej. W związku z powyższym dla korytarzy, klatek schodowych, 

przedsionków itp. zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1838 instalację 

oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz podświetlane znaki ewakuacyjne.  

 Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości drogi do 2m nie może być 

mniejsze niż 1lx przy podłodze, ponadto drogi ewakuacyjne szersze niż 2m należy traktować 

jak kilka dróg ewakuacyjnych. Stosunek Emax/Emin powinien być nie mniejszy niż 1:40 a 

50% wymaganego natężenia powinno być uzyskane w ciągu 5sek. a pełny poziom w ciągu 

60 sek. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowane będą na ciągach 

komunikacyjnych dróg ewakuacyjnych, przy każdych drzwiach wyjściowych oraz w 

miejscach potencjalnie niebezpiecznych jak schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku 

drogi ewakuacyjnej, miejsca gdzie zlokalizowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa jak 

hydranty i gaśnice pożarowe. Hydranty i gaśnice pożarowe usytuowane są na drogach 

ewakuacyjnych. 

Podświetlone znaki ewakuacyjne (kierunkowe) zaprojektowano przy wszystkich drzwiach 

ewakuacyjnych i na drogach ewakuacyjnych i tak zostały rozmieszczone aby w każdym 

miejscu drogi ewakuacyjnej był widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny. Zastosowano 

znaki ewakuacyjne kierunkowe naścienne podświetlane wewnętrznie – widoczność znaków z 

30m. Znaki należy wyposażyć w piktogramy kierunkowe. Praca opraw kierunkowych „ na 

ciemno”. Oprawy kierunkowe należy wyposażyć w układ samoczynnego testowania ich 

funkcjonalności. Montaż opraw ewakuacyjnych bezpośrednio do ściany na wysokości 

h=2,2m. 

 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być okresowo kontrolowana zgodnie z 

przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i przepisami bezpieczeństwa pożarowego. 

 Czas pracy opraw awaryjnych – min 1h. 

 

8.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 

 

Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami wielożyłowymi, 

kabelkowymi 3 x 2,5mm2 /Ui=750V~ układanymi pod tynkiem, w rurkach RL oraz korytach 

kablowych 

Montaż gniazd wtyczkowych wg szczegółów opisanych na rysunkach i projekcie 

technologii. Stosować gniazda 16A/230V/L+N+PE/pt. W łazienkach oraz w części „mokrej” 

instalować gniazda podtynkowe 16A/230V/L+N+PE w klasie szczelności min. IP44 na 

wysokości h=1,4m. 

Obwody gniazdkowe należy wyprowadzać z odpowiednich tablic umieszczanych w 

poszczególnych pomieszczeniach. 
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8.4. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych w kuchni oraz 

pozostałych  

 

 Podejścia do urządzeń technologicznych kuchni wykonać zgodnie z wytycznymi 

Technologii Gastronomii oraz DTR urządzeń. Zasilanie pozostałych urządzeń wykonać 

zgodnie z opisami na rysunkach oraz wytycznych wnikających ze specyfiki podpinanego 

urządzenia i jego DTR. 

 

9. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

 W pomieszczeniach kotłowni, hydroforni, kuchni przewiduje się zamontować szynę 

wyrównawczą GSW wykonaną w postaci bednarki Fe/Zn 30x4 prowadzonej na uchwytach i 

montowanej do ściany lub wychodzącej z posadzki. Szyna wyrównawcza połączona będzie z 

uziemieniem w kilku miejscach (wypusty i rozmieszczenie instalacji uziemiającej 

przedstawiono na rysunku) oraz z metalowymi elementami maszyn. Bednarkę należy 

pomalować w paski koloru żółtego i zielonego. Dodatkowo przewiduje się wykonanie 

wypustów (stalowych łączników wyrównawczych) w kilku miejscach na budynku z którymi 

połączone będą szyny wyrównywania potencjałów. Do tych połączeń wyrównawczych należy 

przyłączyć za pomocą bednarki Fe/Zn oraz przewodów  LYżo 16mm2 , LYżo 6 mm2 

- przewody ochronne PE wszystkich tablic i skrzynek elektrycznych 

- części przewodzące konstrukcyjne budynku 

- uziom fundamentowy 

- metalowe ciągi wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

- urządzenia elektryczne, 

- metalowe rury kanalizacyjne i wodociągowe  

- metalowe rury wodociągowe 

- elementy metalowych tras kablowych (koryta, drabinki), 

- uziemienia słupów i konstrukcji stalowej, 

- dodatkowe szyny uziemiające 

- metalowe bramy garażowe 

- metalowe stropy podwieszane 

Dodatkowo przewiduje się wykonanie lokalnych połączeń wyrównawczych w łazienkach, 

toaletach łączących części przewodzące jednocześnie dostępnych urządzeń stałych i części 

przewodzących obcych. W tym celu należy wykonać lokalne szyny wyrównywania 

potencjałów montowane nad stropem podwieszanym. Połączenia te należy wykonać 

przewodem LgYżo6, LgYżo4 lub DYżo 6, DYżo 4 i połączyć do magistrali połączeń 

wyrównawczych 

Zaciski połączeń wyrównawczych należy skutecznie uziemić a wartość rezystancji 

uziemienia ma być mniejsza równa 10 Ω. Po wykonaniu uziemienia wykonać pomiar 

rezystancji uziemienia, jeżeli wartość będzie większa należy rozbudować uziom do momentu 

otrzymania właściwej rezystancji. 
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10. Instalacja uziemiająca 
 

Pręty zbrojenia fundamentu, słupów i ścian fundamentowych należy, zgodnie z 

punktem 2.3.6 PN IEC 61024-1, wykorzystać jako naturalny uziom fundamentowy. Zbrojenie 

powinno być zgodne z postanowieniami punktu 1.3 tejże normy tzn. powinno spełniać 

warunki ciągłości galwanicznej.  

 Dodatkowo projektuje się uziom sztuczny w postaci bednarki ocynkowanej 

Fe/Zn 30x4mm na obwodzie budynku umieszczony w podkładzie betonowym w warstwie 

pod posadzkowej a częściowo bezpośrednio w ziemi (głębokość ułożenia w ziemi nie mniej 

niż 0,6m a odległość nie mniej niż 1m od zewnętrznej krawędzi budynku). Bednarkę w 

warstwie fundamentowej lub pod posadzkowej należy ustawić „na sztorc”, pionowo i 

mocować w specjalnych uchwytach wbitych w podłoże oraz spawać do wypustów ze słupów i 

ścian konstrukcyjnych, zabezpieczając elementy przed przesuwaniem się w momencie 

zalewania betonem.  

Połączenie łączników stalowych ze słupami konstrukcyjnymi i ścianą fundamentową 

powinny być wykonane za pomocą spawania lub przy użyciu zacisków śrubowych stalowych 

2xM8x25 połączenie drut fi20 - bednarka Fe/Zn 30x4. 

Połączenia przewodów wyrównawczych ze zbrojeniem słupów wykonać jako 

spawane lub z użyciem zacisków śrubowych stalowych 2xM8x45. Wszystkie połączenia 

pomiędzy odcinkami bednarki oraz podłączenia do elementów zbrojenia wykonać jako 

spawane lub skręcane a miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.  

Od uziomu fundamentowego oraz od zbrojenia słupów wykonać dodatkowe wypusty 

z bednarki Fe/Zn służące do połączenia z główną szyną wyrównawczą GSW. 

 

11. Instalacja odgromowa 
 

 Zwody poziome na dachu wykonać drutem Fe/Zn fi8 i zamontować na uchwytach do 

blachy. Wykonać ochronę odgromową montowanych urządzeń – wentylacji, klimatyzacji oraz 

innych jakie się pojawią. Przewody odprowadzające z drutu Fe/Zn fi8 i sprowadzone do 

puszek probierczych kontrolnych instalowanych na h=0,4m od poziomu terenu i zakończone 

złączem kontrolnym ZK. Złącza kontrolne dla przewodów odprowadzających pionowych 

wykonać w skrzynkach probierczych typu ZKs-1 /połączenie drut – bednarka/. Należy 

również przyłączyć do połaci dachowej obróbki blacharskie murków ogniowych oraz 

metalowe rynny instalacji odwodnienia dachu /jeżeli takie występują/. Wysięgniki 

montażowych do kamer montowane na ścianie przy dachu obiektu powinny być chronione 

przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi przez ich zainstalowanie w chronionej już 

strefie lub przez zainstalowanie izolowanego zewnętrznego LPS 

Plan instalacji odgromowej budynku przedstawiono na dołączonym rysunku. 

 

Całość wykonać zgodnie z normą  PN–EN 62305:1, PN–EN 62305:2, PN–EN 62305:3, PN–

EN 62305:4 
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12. Instalacja oddymiania klatek schodowych 

 

Instalację oddymiania klatek schodowych zaprojektowano w oparciu o centralkę oddymiania 
D+H typu RZN 4408-K zainstalowaną na klatkach schodowych na piętrze budynku. Na rys. 
E12 przedstawiono schemat ideowy instalacji oddymiania klatek schodowych A i B. 

 Centralka oddymiania pracuje na podstawie sygnału alarmowego z czujek 
optycznych dymu lub ręcznych przycisków oddymiania. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie 
szybki i wciśnięciu przycisku „Alarm” w przyciskach oddymiania RT 45 - LT zlokalizowanych 
w obrębie klatek schodowych przy drzwiach ewakuacyjnych na wysokości min. 1,5[m] nad 
posadzką, automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu. Steruje siłownikami 
drzwi wejściowych zlokalizowanych na parterze i okien oddymiających umieszczonych na 
piętrze klatek schodowych, umożliwiając grawitacyjne wydostawanie się dymu. 

Centralka zasilana jest napięciem zmiennym 230V z tablicy głównej budynku RG, natomiast 
na jej wyjściu napięcie robocze wynosi 24V prądu stałego. Centralka wyposażona jest w 
akumulatory pozwalające na pracę systemu po zaniku napięcia sieciowego. 

System oddymiania należy rozbudować o funkcje naturalnej wentylacji poprzez podłączenie 
przycisku przewietrzania (LT 43U) w celu ręcznego sterowania otwieraniem okien 
oddymiających. 

Dodatkowo na klatce schodowej A przy drzwiach przejściowych z klatki schodowej na hol na 
parterze i na piętrze należy zamontować chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe typu 
GTR048000 A07 które trzeba połączyć i zasilić z centrali systemu oddymiania klatki K1. 

Chwytaki umożliwiają korzystanie z ciągów komunikacyjnych bez utrudnień. Wyposażone są 
w przycisk zwalniający umieszczony na obudowie, służący ręcznemu zamknięciu drzwi w 
dowolnym momencie. 

Chwytaki elektromagnetyczne pełnią podwójne zadanie, po pierwsze podczas codziennego 
użytkowania budynku, blokują drzwi wewnętrzne w pozycji otwartej tak, by nie utrudniały 
poruszania się po budynku oraz nie tamowały ruchu. Po drugie, w przypadku wykrycia 
zagrożenia przez czujniki przeciwpożarowe następuje zwolnienie blokad, a wyposażone w 
samozamykacze drzwi ulegają automatycznemu zamknięciu. Dzięki temu stają się barierą 
utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu do niezagrożonych obszarów obiektu. 

 

13. Instalacja monitoringu CCTV 
 

Ochrona obiektu będzie realizowana telewizją przemysłową w technologii IP. 28 kamer 

wewnątrz budynku w tym jedna wewnątrz windy i 6 kamer na zewnątrz. Rejestrator sieciowy 

IP 32 kanałowy z dwoma dyskami 8TB każdy zapewni zapis obrazu do 30dni. Połączenie 

kamer z rejestratorem wykonać kablem U/UTP kat. 6. Sześć kamer zewnętrznych 

rozmieszczonych na narożnikach budynku.  

Podgląd z monitoringu realizowany na ekranie telewizora w recepcji. Sygnał z 
rejestratora wraz ze sterowaniem po USB transmitowany kablem UTP z wykorzystaniem 
expandera HDMI + USB. Jednocześnie jest możliwość zainstalowania  podglądu na 
komputerze podłączonym do lokalnej sieci komputerowej. 

 
 

14. Sieć komputerowa 

 
Sieć przewodowa wykonana kablem U/UTP kat.6 w osłonie LSOH do 105 gniazd 

końcowych poprowadzonych od głównej szafy teletechnicznej w Serwerowni. Gniazda UTP 
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kat 6 zostaną rozmieszczone wg rysunków. Kable zostaną zakończone w szafie na patch 
panelach 24 portowych.  

Patchcordami kategorii 6 połączyć do pięciu przełączników sieciowych 24 portowych w 
tym trzy z funkcją zasilania PoE. 

Okablowanie od szafy do gniazd końcowych zostanie poprowadzone sufitem 
podwieszanym na każdej kondygnacji, do gniazd na poprzez strop w górę do symetrycznie 
usytuowanych pomieszczeń.   

 

13. Ochrona od porażeń 
 

Instalację projektuje się w systemie TN. 

Instalację wewnętrzną wykonać w układzie: L1+L2+L3+N+PE dla obwodów 3-f,             

                                                                      L1+N+PE dla obwodów 1-f. 

Podstawowym środkiem ochrony jest izolacja urządzeń i aparatury. Dodatkowym 

środkiem ochrony od porażeń jest II klasa izolacji aparatów, tablic i urządzeń, szybkie 

wyłączenie zasilania przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadmiarowoprądowych 

i różnicowoprądowych o prądzie upływu 30mA, oraz system głównych i miejscowych 

połączeń wyrównawczych. 

Z przewodem PE należy łączyć zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz wszelkich 

urządzeń instalowanych w obiekcie w tym opraw oświetleniowych. 

Przewód ochronny powinien wyróżniać się izolacją w żółto-zielone pasy, a przewód 

neutralny izolacją koloru niebieskiego. 

Wszelkie elementy metalowe obce należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

Maksymalna oporność uziemiania nie powinna przekroczyć 10 omów z uwagi na 

wymóg ochrony przeciwprzepięciowej. 

Niezależnie od zastosowanych środków zapewniających skuteczność dodatkowej 

ochrony od porażeń w rozumieniu obowiązującej normy, wykonawca robót elektrycznych 

zobowiązany jest do wykonania pomiarów kontrolnych, których wyniki w formie protokołu 

należy przekazać Inwestorowi. 

 

14. Uwagi dla wykonawcy 
 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

 wyroby, dla których wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 

techniczną, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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Przed przystąpieniem do prac poszczególne zaproponowane rozwiązania i materiały 

budowlane zawarte w opracowaniu należy potwierdzić u Inwestora /dopuszczasz się 

zastąpienie materiałów wyszczególnionych w opracowanie materiałami innymi o 

równoważnych parametrach/. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

przedmiotowymi oraz zakończyć je protokołami z pomiarów kontrolnych. 
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