










































































































brzyski
Schody terenowe wykonane jako żelbetowe,
rampa i podjazd dla osób niepełnosprawncyh wykonać jako żelbetowe z murkiem oporowym 
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kolorystyka okien:
- antracyt
kolorystyka drzwiowa:
- antracyt
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odczytowy Operatora. 

Układ pomiarowo - rozliczeniowy z modemem CU-PLP-51 umożliwia transmisję danych 

pomiarowych, wielkości elektrycznych jak: energia czynna i bierna w obu kierunkach, suma 

max wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc 15 min w wyznaczonych cyklach 

godzinowych. 

Praktycznie prędkość transmisji pomiędzy licznikiem i modemem jest równa prędkości sieci 

GSM. 

Układ pomiarowy zasilany jest przewodami 5xYKY 1,5mm2 od przekładników napięciowych 

oraz 7xYKSY 2,5mm2 od przekładników prądowych. 

Ponadto w tablicy pomiarowej projektuje się listwę kontrolną WAGO 847-962 wyposażoną w 

24 pola. 

Układ pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym stacji 

uzgodnionym przez operatora sieci. 

5.5. Rozdzielnica nN 0,4kV 

 Rozdzielnicę nN 0,4kV projektuje się w oparciu o typowe pola rozdzielni nN. W/w 

rozdzielnia posadowiona będzie również w kontenerowej stacji transformatorowej zgodnie z 

rys. E-09. 

Do omawianej rozdzielni wyprowadzone zostaną kable nN 0,4kV z istniejącej rozdzielnicy 

stacji transformatorowej do zasilania konkretnych odbiorów. 

Szczegółowy schemat montażowy zgodnie z projektem wykonawczym kontenerowej 

stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV. 

6. Rozdzielnice elektryczne 

Rozdzielnica RE 

Rozdzielnica RE odpowiada za części socjalnej obiektu. W rozdzielnicy należy zlokalizować 

aparaty zabezpieczające, rozłącznik izolacyjny oraz ochronnik przeciwprzepięciowy TYPU 

2. Z rozdzielnicy należy zasilić bramę/szlaban oraz urządzenia techniczne obiektu części 

socjalnej. 

Schemat rozdzielnicy zgodnie z rys. E-11. 

Rozdzielnica RS1-4 

Rozdzielnica RS1-4 są rozdzielnicami sektorowymi/strefowymi w hali produkcyjnej obiektu. 

Rozdzielnice odpowiadają za zasilanie i rozdział energii na hali produkcyjnej. Z rozdzielnicy 

należy zasilić urządzenia technologiczne (zasilanie maszyn produkcyjnych), zasilanie 

zestawów gniazd technicznych oraz oświetlenia jak i zasilania urządzeń technicznych 

obiektu hali produkcyjnej. 
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Schemat rozdzielnicy zgodnie z rysunkami E-10.X 

Na obecnym etapie należy wykonać jedynie rozdzielnicę RS1 (lokalizacja zgodnie z 

rys. E-02) oraz wprowadzić do budynku i zabezpieczyć (w dodatkowej szafie 

rozdzielczej) kable zasilające do zasilenia pozostałych rozdzielnic RS2-4. (zakres prac 

z lokalizacją dodatkowej szafy rozdzielczej zgodnie z rys. E-03) 

Rozdzielnica RW 

Rozdzielnica RW odpowiada za zasilanie i rozdział energii w kotłowni. W rozdzielnicy należy 

zlokalizować aparaty zabezpieczające, rozłącznik izolacyjny oraz ochronnik 

przeciwprzepięciowy TYPU 1+2. Z rozdzielnicy należy zasilić oświetlenie podstawowe, 

awaryjne oraz urządzenia techniczne kotłowni. 

Schemat rozdzielnicy wg. wytycznych kotłowni. 

Rozdzielnica wentylatorowa RWent 

Rozdzielnica wentylatorowa RWent odpowiada za zasilanie sterowanie i rozdział energii 

urządzeń grzewczych i wentylacyjnych na projektowanej hali produkcyjnej. W rozdzielnicy 

należy zlokalizować aparaty zabezpieczające i sterujące, rozłącznik izolacyjny oraz 

ochronnik przeciwprzepięciowy TYPU 1+2. 

Schemat rozdzielnicy wg. wytycznych dostawcy urządzeń grzewczych i 

wentylacyjnych oraz projektu wykonawczego. 

7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych 

Przepusty kablowe przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych oraz wszystkie o 

średnicy powyżej 40 mm należy uszczelnić masą zapobiegającą rozprzestrzenianiu pożaru o 

odporności ogniowej zgodnej z klasą odporności ogniowej przyjętej dla danego elementu 

budynku. 

Wejścia kabli energetycznych oraz innych mediów do budynku powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed przenikaniem wody i gazu. 

8. Pomiar energii elektrycznej 

 Pomiar energii elektrycznej odbywa się w stacji transformatorowej zgodnie z 

warunkami przyłączenia. 

9. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230 V  

 Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYp o 

przekrojach podanych na schematach tablic rozdzielczych zgodnie z projektem 

wykonawczym. Przewody układać pod tynkiem. 
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Przewody prowadzone po konstrukcji metalowej lub łatwopalnej wciągnąć do rur 

osłonowych RL18.  W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynku stosować 

osprzętu szczelny o IP 44. Łączniki instalować na wysokości 1,2 m od posadzki. Gniazda 

wtykowe instalować na wysokości: 

 - pomieszczenia biurowe, socjalne 0,3 m od posadzki 

- pom. Techniczne 1,2 m od posadzki 

 - w W.C. 1,6 m od posadzki zachowując strefy bezpieczeństwa 

Na klatkach schodowych oprawy oświetleniowe mocować bezpośrednio do stropu na 

wysokości min. 2,0 m od posadzki. 

Instalację oświetleniową zaplanować w oparciu o oprawy typu LED zgodnie z wytycznymi 

oświetlenia zawartymi na rys. technicznych E-02 i E-03 

Obwody gniazd komputerowych należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym 

typu A. 

Na hali produkcyjnej co ok. 20m  należy zlokalizować zestawy gniazd wtykowych w postaci 

rozdzielnicy stacjonarnej z gniazdami CEE 32A 5P 400V; CEE 16A 5P 400V; GS 16A 250V 

oraz wyłącznikiem krzywkowym.  Zasilanie zestawów gniazdowych należy zrealizować z 

najbliższej rozdzielnicy strefowej RS. 

Przewody stosowane w obiekcie winny spełniać wymagania w zakresie palności i 

wytwarzania dymu i palących się kropli zgodnie z normą  PN-EN 50575:2015-03P oraz 

dyrektywą CPR EN50575. 

10. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

W obiekcie należy zastosować oprawy awaryjne o czasie awaryjnego działania 1h 

zapewniającymi natężenie 1 lx na drodze ewakuacyjnej (kompletne oprawy certyfikowane).  

W/w oprawy mogą pracować zarówno w trybie podstawowym jak i awaryjnym.  

Oprawy awaryjne na hali produkcyjnej zamocować na wysokości oświetlenia podstawowego. 

Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej wciągnąć do rur osłonowych RL18. 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z normami: 

- PN – EN 50172: 2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

- PN – EN 1838: 2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

- PN – EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
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- PN – N 01256-5:1997 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

- PN – N 01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego typu AUTOTEST. Oprawy 

rozmieszczone na drodze ewakuacyjnej wyposażone w mikroinwertery dobrano tak, aby 

zapewnić natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie nie mniej niż 1lx w osi drogi 

ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę 

szerokości drogi, natężenie powinno stanowić, co najmniej połowę podanej wartości. Drogi 

szersze niż 2 metry można traktować jako kilka dróg o szerokości 2 metrów, ewentualnie 

mogą być traktowane jak strefy otwarte. 

W w/w oprawy wyposażone są w podtrzymywacze napięcia o czasie działania 1h. 

Oprawy na hali produkcyjnej zawiesić na korytach kablowych na wys. ok. 10-11m. 

Oprawy ewakuacyjne przy wejściach zainstalować około 15 cm nad drzwiami. 

Obwód oświetlenia ewakuacyjnego wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2. 

Przewody układać pod tynkiem oraz w korytkach instalacyjnych. Przewody prowadzone po 

konstrukcji łatwopalnej  wciągnąć do rur osłonowych RL18.  

Zastosowane oprawy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. 

 

UWAGA! 

1. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych na rysunkach technicznych jest przykładowe, 

opracowane w oparciu o konkretne modele. 

2. Dopuszcza się zmianę opraw oświetleniowych pod warunkiem spełnienia wymagania 

polskich norm w zakresie oświetlenia w szczególności normy EN 12464-1 2002 „Światło i 

oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach" z uwzględnieniem 

wymagań funkcjonalnych i estetycznych. 

3. Sterowanie oświetleniem należy wykonać w oparciu o system inteligentny wskazany przez 

inwestora. 

4. Inteligentny system sterowania oświetleniem powinien umożliwiać tworzenie scenariuszy 

oświetlenia, indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia opraw LED należących do 

systemu oraz bieżący pomiar natężenia oświetlenia. 

5. Scenariusze oświetlenia należy opracować w oparciu o wytyczne inwestora 

uwzględniające pracę technologiczną na hali. 

6. Okablowanie systemu oświetlenia wg. wytycznych producenta systemu. 

 

11. Oświetlenie zewnętrzne 
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 Jako oświetlenie zewnętrzne projektuje się słupy oświetleniowe z oprawami LED o 

wysokości ok. 8m oraz oprawy LED montowane  na elewacji budynku. 

Oświetlenie należy zasilić z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej kablem YAKY 

5x25mm2. 

Jako doświetlenie terenu (oprócz słupów oświetleniowych) należy zamontować oprawy 

oświetleniowe na wysięgnikach mocowanych do elewacji budynku. 

Sterowanie oświetlenia zewnętrznego należy wykonać w oparciu o zegar 

astronomiczny. 

12. Zasilanie urządzeń 

W budynku wykorzystywane będą urządzenia technologiczne wymagające zasilania w 

energię elektryczną. Należy zapewnić zasilanie w energię elektryczną powyższych urządzeń.    

Ponadto należy zapewnić zasilanie w energię elektryczną innych urządzeń wchodzących w 

zakres inwestycji. Zasilanie powyższych urządzeń nalży wykonać w oparciu o dane 

techniczne - rozruchowe urządzeń zatwierdzone przez producenta urządzenia. 

Urządzenia posiadające części ruchome należy zasilać poprzez serwisowe łączniki prądu. 

Należy zwrócić uwagę aby nie instalować sprzętu elektrycznego pomieszczeniach mokrych 

w strefach 0,1,2. Sprzęt instalowany w strefie 3 powinien posiadać stopień ochrony co 

najmniej IP44 i powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA(wg 

normy PN-HD 60364-7-701). 

Przewody układać w korytkach i drabinkach kablowych oraz tynku. Należy zachować 

odpowiedni promień gięcia przewodów oraz, odpowiedni sposób i siłę mocowania 

przewodów. Przewody prowadzić z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i 

skrzyżowań z innymi instalacjami. 

 

UWAGA ! 

1. Przewody układać w korytkach i drabinkach kablowych oraz tynku. 

2. Koryta kablowe należy uziemić. 

3. Koryta kablowe należy prowadzić na wysokości ok. 11m (poniżej pozostałych instalacji 

branżowych). Koryta mocować do ścian/konstrukcji obiektu. 

4. Trasy koryt kablowych są orientacyjne. Trasy koryt kablowych należy skorelować z 

projektowanym oświetleniem. 

5. Zasilanie maszyn oraz urządzeń technicznych obiektu należy zrealizować z najbliższej 

rozdzielnicy strefowej RS w oparciu o dane techniczne - rozruchowe urządzeń zatwierdzone 

przez producenta urządzenia. 
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6. W hali produkcyjnej co ok. 20m  należy zlokalizować zestawy gniazd wtykowych w postaci 

rozdzielnicy stacjonarnej z gniazdami CEE 32A 5P 400V; CEE 16A 5P 400V; GS 16A 250V 

oraz wyłącznikiem krzywkowym.  Zasilanie zestawów gniazdowych należy zrealizować z 

najbliższej rozdzielnicy strefowej RS. 

7. Podgrzewanie wypustów dachowych należy zrealizować na bazie kabli grzejnych 

ułożonych spiralnie dookoła wypustów i wpuszczonych do środka. Sterowanie pracą 

przewodów grzejnych zrealizować na bazie termostatów. Zasilanie podgrzewania wypustów 

dachowych należy zrealizować z najbliższej rozdzielnicy strefowej RS. 

 

13. Wyłącznik p.poż. prądu. 

Wyłączniki p.poż. prądu znajdują się na elewacji obiektów socjalnego oraz węzła 

cieplnego i odpowiadają za wyłączenie spod napięcia ww. obiektów. Wyłącznik p.poż prądu 

odpowiadający za wyłączenie spod napięcia hali produkcyjnej znajduje się w rozdzielnicy nN 

0,4kV stacji transformatorowej. 

Przeciwpożarowe przyciski prądu znajdują się na elewacji przy wyjściach 

ewakuacyjnych z budynków. 

Ww. instalacje zrealizować zgodnie z rys. technicznymi zawartymi w niniejszej 

dokumentacji. 

14. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej.  

Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S. 

Jako ochronę od porażeń zastosować samoczynne wyłączanie przy pomocy wyłączników 

przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o czułości IΔN= 30 mA.  

Z przewodem PE połączyć bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń 

rozdzielczych, a  także metalowe obudowy opraw oświetleniowych. 

Przewody PE poszczególnych obwodów połączyć w tablicach elektrycznych z przewodem 

magistralnym, którym jest piąta żyła przewodu zasilającego.   

Z punktem PE połączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych 

(wentylatory, kurtyny powietrzne, brodzik, rury, itd.) metalowe konstrukcje stropu oraz 

korytka instalacyjne.  

Połączenia wykonać przewodem DY 6 mm2. 

15. Instalacja ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 

W poszczególnych tablicach elektrycznych należy zainstalować ochronniki przepięć 

typu 2. 

16. Instalacja odgromowa 
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 Na dachu, ścianach projektowanego budynku należy wykonać zwody poziome i 

pionowe niskie i wysokie drutem stalowym  Fe Zn Ф 8 mm. Zwody niskie instalować na 

uchwytach dystansowych w odstępach nie większych niż 0,5 m. 

 

UWAGA ! 

1. Dach budynku będzie kryty blachą trapezową konstrukcyjną 0,7-1,5mm. Jako zwody 

poziome należy wykorzystać ww. poszycie dachu. 

2. Połączenia wzajemne krzyżujących się taśm stalowych / przewodów łączyć trwale. 

Miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie. 

3. Przewody odprowadzające wraz ze złączami kontrolnymi prowadzić wewnątrz hali z boku 

słupów konstrukcyjnych. 

4. Przewody odprowadzające osłonić rurami instalacyjnymi odgromowymi do drutu. Rury 

montować za pomocą uchwytów. Rury winny być przebadane na odporność udarową o 

napięciu 100kV i spełniać wymagania palności w kl. VO, wg. UL94, odporny na UV. 

5. Złącza kontrolne montować na wys. ok. 40cm od posadzki. 

6. Przewody odprowadzające połączyć poprzez złącze kontrolne z uziomem 

otokowym/fundamentowym przez spawanie. 

7. Wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny, kominy, wywietrzaki, drabiny) 

przyłączyć do układu zwodów poziomych drutem FeZn 8m lub linką LgY 16mm². 

8. Elementy wystające ponad połać dachu wymagające ochrony oraz wszelkie umieszczone 

na nim urządzenia należy chronić masztami odgromowymi (iglicami) zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

 

17. Uziom 

Projektuje się uziom fundamentowy. Na etapie wylewania ław/stóp fundamentowych 

równolegle ze zbrojeniem ułożyć bednarkę FeZn 50x4 w części hali oraz 30x4 w części 

socjalnej. Połączenia wzajemne krzyżujących się taśm stalowych łączyć trwale przez 

spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Przewody odprowadzające wraz ze złączami kontrolnymi prowadzić wewnątrz hali z boku 

słupów konstrukcyjnych. Przewody odprowadzające osłonić rurami instalacyjnymi 

odgromowymi do drutu. Rury montować za pomocą uchwytów. Rury winny być przebadane 

na odporność udarową o napięciu 100kV i spełniać wymagania palności w kl. VO, wg. UL94, 

odporny na UV. Złącza kontrolne montować na wys. ok. 40cm od posadzki. Wykonać 

wyprowadzenia do złącz kontrolnych instalacji odgromowej, punktów PEN złącz kablowych 

ZK, oraz do GSW w pomieszczeniu węzła cieplnego. Rezystancja uziomu R≤10 Ω. Po 

wybudowaniu uziomu wykonać jego pomiary. 
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18. Połączenia wyrównawcze. 

W hali produkcyjnej należy wykonać główne połączenia wyrównawcze w formie otoku z 

bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. 

Do głównej szyny połączeń wyrównawczych należy podłączyć: dostępne części 

przewodzące urządzeń elektrycznych, metalowe elementy konstrukcji, obudowy metalowe 

rozdzielnic, szyny PE rozdzielnic elektrycznych, części dostępne przewodzące 

montowanego osprzętu, rury, kanały i inne metalowe urządzenia i elementy instalacji C.O,  

wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji oraz ekrany kabli, korytka i drabiny kablowe, itp.  

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701. 

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji należy wykonać wymagane 

pomiary przez uprawnione osoby. 

 

19. Uwagi końcowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające 

(skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, izolacji przewodów i kabli, natężenia 

oświetlenia). 

W/w prace mogą wykonać wyłącznie osoby z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami w 

zakresie prowadzenia robót energetycznych. 

 

Projektant: 

inż. Tomasz Kraweć     uprawnienia nr: WAM/0065/PWOE/06 

 

 

 

  Sprawdzający: 

inż. Tomasz Kasprowicz     uprawnienia nr: WAM/0097/PWOE/12 
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