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OPIS TECHNICZNY 

 
1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 

elektrycznej podziału funkcjonalnego obiektu - aranżacja 1 piętra. Budynek 

biurowy- Segment B. 

Projekt należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją powykonawczą 

istniejącej w budynku instalacji elektrycznej. 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien przeprowadzić 

inwentaryzację stanu istniejącego. 

 

1.2 Zakres projektu 

- rozdzielnice elektryczne zasilające obszar najmu, 

- instalacja zasilania podstawowego i dedykowanego urządzeń elektrycznych, 

- instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, 

- instalacja gniazd wtykowych, 

- okablowanie strukturalne, 

- system sygnalizacji pożaru. 

 

1.3 Stan istniejący 

1.3.1 Instalacja oświetlenia 

Obecnie w obszarze open space zainstalowane są oprawy oświetleniowe. 

Rozmieszczenie opraw według dokumentacji powykonawczej. Zastosowano 

oprawy do sufitów podwieszanych. Sufit podwieszany nie jest zamontowany. 

1.3.2 Instalacja gniazd wtykowych 

W obszarze najmu znajdują się puszki podłogowe z następującymi 

gniazdami: 

• 2 x gniazdo dedykowane (kolor czerwony), 

• 2 x gniazdo ogólne (kolor biały), 

• rezerwa miejsca na gniada sieci logicznej (4 moduły). 

Zainstalowano podtynkowe gniazda porządkowe 230 V. 

 

1.3.3 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru 

Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru, producent 

Schrack Seconet  

1.3.4 Rozdzielnice eklektyczne 

Obszar open space zasilany jest z rozdzielnic biurowych. Zasilanie 

podstawowe realizowane jest z następujących rozdzielnic: 
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• RN-2-B1, 

Zasilanie dedykowane realizowane jest z następujących rozdzielnic: 

• RKN-2-B1. 

Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rzutach instalacji elektrycznych. 

1.3.5 Trasy kablowe 

Okablowanie rozprowadzono po lokalu wykorzystując koryta kablowe 

montowane pod stropem oraz kanały podpodłogowe montowane pod podłogą 

techniczną.  

W zakresie projektu jest rozbudowa istniejących tras kablowych o 

dodatkowe kanały podpodłogowe. Należy również wykorzystać istniejące trasy 

kablowe. 

1.3.6 Instalacja siłowa 

Instalacja siły zasilająca urządzenia wentylacji, klimatyzacji oraz instalacje 

sanitarne jest wykonana.  

W zakresie projektu jest dostosowanie okablowania do zmian lokalizacji 

urządzeń elektrycznych  

 

1.4 Rozdzielnice elektryczne 

Obszar open space zasilany jest z istniejących rozdzielnic biurowych. Do 

zasilania projektowanych odbiorów wykorzystano w większości istniejące 

zabezpieczenia. Nowoprojektowana aparatura została zaznaczona na 

schematach kolorem czerwonym. W przypadku braku miejsca na aparaturę w 

istniejących rozdzielnicach należy rozbudować je o dodatkową szafę naścienną 

montowaną bezpośrednio pod rozdzielnicą. 

W rozdzielnicy należy wykonać wyraźne opisy kabli oraz szyn w zakresie 

pełnionych funkcji L1, L2, L3, N, PE. Należy wykonać numerację maskownic oraz 

zabezpieczeń. Wszelkie uszczelnienie wprowadzanych kabli do rozdzielnicy 

należy dostosować do IP rozdzielnicy. 

 

1.5 Instalacja oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtyczkowych  

 

Okablowanie zasilające puszki podłogowe układać w kanałach 

podpodłogowych. Lokalizacje oraz typ kanałów i korytek kablowych pokazano na 

rzutach instalacji elektrycznych.  Wszystkie gniazda wyposażone są w styk 

ochronny.  

Należy wykorzystać istniejące puszki podłogowe. Projektowane 

rozmieszczenie puszek podłogowych pokazano na rzutach. Puszki doposażyć w 

gniazda sieci logicznej RJ45 kat. 6 oraz w odpowiednią liczbę i typ gniazd 230V. 

Projektuje się naścienne zestawy gniazd wyposażone w 2xgniazdo ogólne, 

2xgniazdo komputerowe oraz 2xgniazdo RJ45 kat. 6. Zestawy te montować pod 

tynkiem w miejscach wskazanych na rzutach. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 6 - 

 

Gniazda, przy których nie podano wysokości montażu, montować na 

wysokości 0,3m.  

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz zestawów gniazd 

elektrycznych przedstawiono na rzutach.  

W zakresie projektu jest dostosowanie rozmieszczenia opraw do 

projektowanego rozkładu pomieszczeń. Należy również dostosować wysokość 

montażu opraw do projektowanego sufitu podwieszanego.  

Zastosowano następujące oprawy: 

• Korytarze: Typ I - Oprawa typu downlight wpuszczana w strop 

2x18W D 225.2X18H RAL – ESSYSTEM (istniejące – zmiana 

lokalizacji); 

• Pozostała powierzchnia najmu: Typ G - Oprawa rastrowa  K418 – 

ESSYSTEM (istniejące – zmiana lokalizacji +jeżeli będzie to 

konieczne dołożenie nowych opraw które przekaże Zamawiający) 

Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,4 m. (materiał objęty 

dostawą) 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami  

i rozporządzeniami. 

1.6 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

W obszarze najmu zainstalowane są oprawy oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego. Rozmieszczenie opraw należy dostosować do zmienionej 

aranżacji. Należy wykorzystać istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego oraz 

nowoprojektowane oprawy typu: 

• Oprawa awaryjna Levato p – optyka LVPO, 

• Oprawa ewakuacyjna Twins. 

W razie zaniku napięcia – dla zapewnienia sprawnej ewakuacji projektuje 

się oprawy awaryjne wyposażone we własne źródła energii – baterię 

akumulatorów z inwerterem o czasie świecenia min. 1h. 

Dodatkowo nad drzwiami wyjściowymi należy zamontować oprawy 

ewakuacyjne z piktogramami wyposażone we własne źródła energii – baterię 

akumulatorów z inwerterem o czasie świecenia min. 1h. Oprawy awaryjne będą 

pracować „na ciemno” natomiast ewakuacyjne „na jasno”. 

Średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi 

ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx. W okolicy urządzeń 

przeciwpożarowych, przycisków pożarowych, hydrantów, natężenie oświetlenia 

na podłodze powinno wynosić, co najmniej 5lx. Jeżeli będzie konieczna ich 

rozbudowy o nowe elementy, przy czym ze względu na konieczność zachowania 

w całym Segmencie B jednolitych systemów, nie dopuszcza się stosowania 

rozwiązań zamiennych w stosunku do już wprowadzonych.  

Na obiekcie zamontowano system oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego producent AWEX z centralą RUBIC  

1.7 Okablowanie strukturalne 

Okablowanie strukturalne należy sprowadzić do głównego punktu 

dystrybucyjnego GPD obsługującego powierzchnie najmu. Szafę GPD-2 należy 

zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni PPD +1 na poziomie +1. 
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Lokalizację poszczególnych punktów pokazano na rzutach dołączonych 

do projektu.  

GPD stanowi szafę naścienną 19”/18U. Wyposażenie szafy GPD według 

tabeli 1. 

Okablowanie i osprzęt kategoria 6. 

 
Tabela 1. Zestawienie elementów okablowania strukturalnego 

Zestawienie elementów w szafie dystrybucyjnej 
 

Szt. 

Panel krosowy 24 port niezaładowany (tylko dla modułów SL), 1U, RAL9005  8 

Moduł gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B  192 

Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1m 20 

Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 1.5m 50 

Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 2m 50 

Kabel krosowy U/UTP LSZH, niebieski kat.6, RJ45, 2m 50 

Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 3 

Szafka wisząca dzielona 18U, głębokość 620mm,RAL9005 1 

Wentylator do szafek wiszących 1 

Termostat zamykający 1 

Listwa zasilająco-filtrująca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 

19", kabel dł.5m 
1 

Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub 1 

Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do 

osprzętu 19" kpl. 4szt 
18 

Switch 48-portowy 3 

Pozostałe  

Kabel U/UTP kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat gwarancji 34 

Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x2.6), kpl.1000szt 4 

Płyta czołowa prosta 45x45 1xRJ UTP/STP SL , uchwyt M45, RAL9010 4 

Płyta czołowa prosta 45x22,5 1xRJ45 UTP/STP SL, uchwyt M45 170 

Moduł gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B  174 

Kabel krosowy U/UTP LSZH, biały kat.6, RJ45, 3m 100 

 

 Wszelkie elementy okablowania strukturalnego (zarówno aktywne jak i 

pasywne) mają być takie same jak zamontowane na kondygnacjach od +2 do +3. 

 

1.8 Instalacja SSP 

Wykonawca sporządzi i opracuje projekt rozbudowy istniejącej instalacji 

Systemu Sygnalizacji Pożarowej poprzez dostosowanie warstwy czujek 

podsufitowych do zmienionej aranżacji. Nowoprojektowane elementy systemu objęte 

będą dostawą i montażem w zakresie Wykonawcy.  

 

1.9 Ochrona przed porażeniem 

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń 

elektrycznych pracujących w układzie TN-S w projekcie przewidziano: 

• Główne i miejscowe szyny i połączenia wyrównawcze 
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• Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie części 

czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o 

stopniu ochrony, co najmniej IP2X.  

• Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

• Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo-

prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. 

 

1.10 Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 

60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” Oraz 

PN-IEC 60364-5-53:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza.” Dla obciążeń stałych i zmiennych. Obciążalność długotrwałą 

przewodów przyjęto zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów.”. 

 

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym muszą spełniać 

następujące warunki: 

ZnB III   

ZII  45.12  

Gdzie: 

BI – prąd obliczeniowy w obwodzie,  

ZI – obciążalność długotrwała przewodów, 

nI – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 

2I – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego, 

2I  przyjęto dla bezpieczników – 1,6xIz, a dla wyłączników instalacyjnych 

1,45xIz. 

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. 

Wymagania, co do koordynacji przewodów z zabezpieczeniami są 

spełnione. 

 

Zabezpieczenia przewodów oraz przekroje przewodów zostały tak 

dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w każdym obwodzie elektrycznym 

nastąpiło zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i 

mechanicznych w przewodach i połączeniach. Czas wyłączenia zabezpieczenia 

przy zwarciu jest mniejszy od czasu powodującego nagrzewanie przewodów i 

kabli do temperatury granicznej i określony jest wzorem: 

2

2
2

I

S
kt =  

Gdzie: 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 9 - 

 

t – czas w sekundach, 

k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji, 

S – przekrój przewodu w mm2, 

I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A. 

Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonano, 

biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41:2000 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.”. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim w sieci TN-S będzie zapewniona, jeśli 

zostanie spełniony warunek: 

0UIZ aS   

Gdzie: 

ZS – impedancja pętli zwarciowej, obejmująca: źródło zasilania, przewód 

roboczy aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a 

źródłem zasilania, 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego 

w czasie < 0,4s, 

U0- napięcie znamionowe względem ziemi. 

 

W celu obliczenia spadków napięć wykorzystano następujące wzory 

podstawowe: 

2%

200

nUs

lP
U




=


 - dla obwodów jednofazowych  

2%

100

nUs

lP
U




=


 - dla obwodów trójfazowych 

oraz szczegółowe: 

( ) sincos
1003

% +


= XRI
U

U B

n

 

Gdzie: 

 P – moc  odbiornika zasilanego przez sprawdzany przewód lub kabel, 

 l – długość sprawdzanego przewodu lub kabla, 

   – rezystywność materiały przewodzącego w przewodzie lub kablu, 

 S – przekrój sprawdzanego przewodu lub kabla, 

 Un – napięcie znamionowe przesyłane przewodem lub kablem. 

 

 

1.11 Wytyczne do opracowania planu BIOZ 

 -   Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie 

atesty i dopuszczenia. 

 - Całość robót montażowych wykonać należy zgodnie obowiązującymi z 

przepisami technicznymi, BHP, ppoż. 

- W fazie montażu kierować należy się szczegółowymi wytycznymi 

podanymi przez producenta urządzeń i materiałów. 
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 - Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowią wzajemnie 

uzupełniające się części projektu – kalkulacje i montaż należy prowadzić po 

zapoznaniu się z całą dokumentacją. 

 - Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone przez 

wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz autoryzację serwisową producentów 

projektowanych urządzeń. 

 - Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ma obowiązek 

zapoznania się z całością dokumentacji. 

- W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i 

zobowiązany jest powiadomić wszystkie właściwe organy o zaistniałej sytuacji. 

 - Pracownicy wykonujący roboty muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i posiadać aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu 

BHP w zakresie wykonywanych czynności. 

 

1.12 Uwagi 

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

-  Wykonawca wykona we własnym staraniem dokumentację warsztatową 

i montażową oraz powykonawczą.  

- Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, 

zwracając szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu 

instalacji z instalacjami innych branż, 

• Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle 

do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów 

należy wykonać tak, aby nie powodować osłabienie elementów 

konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku umieszczono już instalacje 

innych branż należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i 

kuciu, aby nie uszkodzić wykonanych instalacji, 

• Elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego 

wykonane jest podłoże. 

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące 

oględziny, pomiary o próby zgodnie z obowiązującymi normami. 

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

- Ewentualne kolizje tras kablowych ustalić na budowie. 

- Wszystkie gniazda wtykowe, oprawy oświetlenia awaryjnego i 

podstawowego oznaczyć numerem obwodu zasilającego zamieszczonego w 

rozdzielnicy.  

- Wszystkie podłączenia gniazd i łączników wykonać w puszkach 

instalacyjnych. 

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane 

przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora. 
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- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy 

przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do 

zrealizowania całości prac. 

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych 

od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane 

instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

-Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i 

instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. 

Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem 

zachowania minimalnego wymaganego standardu do akceptacji przez Inwestora. 

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na 

rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winne być traktowane 

tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie 

do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

- W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, 

Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z 

Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. 

Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla 

Inwestora. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny 

odpowiada: polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące 

przepisy. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia 

urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do 

użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 


