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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. WYKAZ  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU     

CZĘŚĆ OPISOWA: 

1. Wykaz zawartości projektu. 

2. Podstawa opracowania projektu. 

3. Opis stanu istniejącego. 

4. Uwagi ogólne i zakres projektu. 

5. Bilans mocy zainstalowanej. 

6. Zasilanie w energię elektryczną. 

7. Tablice zabezpieczeń.  

7.1 Tablica zabezpieczeń główna i parteru „TG” Główna/Parter.  

7.2 Tablica zabezpieczeń „TO1” Parter nowa część. 

7.3 Tablica zabezpieczeń „TO2” Piętro nowa część. 

7.4 Tablica zabezpieczeń „TO3” Poddasze nowa część. 

7.5 Tablica zabezpieczeń „T4” Piętro stara część. 

7.6 Tablica zabezpieczeń „T5” Zaplecze stara część. 

7.7 Tablice zabezpieczeń „TK1” „TK2” Komputerowe. 

7.8 Tablica zabezpieczeń „TK” Kotłownia stara część. 

8. Instalacje elektryczne budynku. 

8.1 Wewnętrzne Linie Zasilające. 

8.2 Instalacja oświetlenia. 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie awaryjne, 

- oświetlenie nocne,   

8.3 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń. 

- gniazda 1-fazowe ogólnego przeznaczenia, 

- gniazda 1-fazowe zasilania komputerów, 

- gniazda wtykowe 3-fazowe, 

- instalacje urządzeń grzewczo-wentylacyjnych, 

- instalacje elektryczne kotłowni, 

8.4 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

- oświetlenie wejściowe, 
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- oświetlenie terenu 

- oświetlenie szyldów  

 

9. Instalacje pomocnicze. 

9.1 Instalacja komputerowa. 

9.2 Instalacja dzwonkowa. 

9.3 Instalacja telefoniczna. 

9.4 Instalacja radiowo-telewizyjna. 

9.5 Instalacja nagłaśniająca. 

9.6 Instalacja zegarowa. 

9.7 Instalacja przeciw włamaniowa 

10. Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych. 

11. Instalacja odgromowa budynku. 

12. Ochrona przeciw przepięciowa. 

13. Ochrona przeciw porażeniowa. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

E-1   Plan instalacji elektrycznych PIWNICE, Objaśnienia (ark 1,2/2).  

E-2   Plan instalacji oświetlenia PARTER (ark 1-3/3).  

E-3   Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania PARTER (ark 1-3/3).   

E-4   Plan instalacji pomocniczych PARTER (ark 1-3/3). 

E-5   Plan instalacji oświetlenia PIĘTRO (ark 1-3/3). 

E-6   Plan instalacji gniazd wtykowych PIĘTRO (ark 1-3/3). 

E-7   Plan instalacji pomocniczych PIĘTRO (ark 1-3/3). 

E-8   Plan instalacji oświetlenia PODDASZE (ark 1,2/2). 

E-9   Plan instalacji gniazd wtykowych PODDASZE (ark 1,2/2). 

E-10 Plan instalacji pomocniczych PODDASZE (ark 1,2/2). 

E-11 Plan instalacji uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych (ark 1,2/2). 

E-12 Plan instalacji odgromowej (ark 1,2/2). 

E-13  Schemat ideowy zasilania, tablica „TG” Główna/Parter stara część. 

E-14  Schemat ideowy tablicy „TO1” Parter nowa część. 
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E-15  Schemat ideowy tablicy „TO2” Piętro nowa część. 

E-16  Schemat ideowy tablicy komputerowej „TK1” Piętro nowa część. 

E-17  Schemat ideowy tablicy „TO3” Poddasze nowa część. 

E-18  Schemat ideowy tablicy komputerowej „TK2” Poddasze nowa część. 

E-19  Schemat ideowy tablicy „T4” Piętro stara część. 

E-20  Schemat ideowy tablicy „T5” Zaplecze stara część. 

E-21 Schemat ideowy tablicy „TK” Kotłownia stara część. 

E-22  Rysunek montażowy tablicy „TG” Główna/Parter stara część. 

E-23  Rysunek montażowy tablicy „TO1” Parter nowa część. 

E-24 Rysunek montażowy tablicy „TO2” Piętro nowa część. 

E-25 Rysunek montażowy tablicy komputerowej „TK1” Piętro nowa część. 

E-26 Rysunek montażowy tablicy „TO3” Poddasze nowa część. 

E-27 Rysunek montażowy tablicy komputerowej „TK2” Poddasze nowa część. 

E-28 Rysunek montażowy tablicy „T4” Piętro stara część. 

E-29 Rysunek montażowy tablicy „T5” Zaplecze stara część. 

E-30 Rysunek montażowy tablicy „TK” Kotłownia. 

 

CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA: 

EZ –1 Wykaz podstawowych materiałów do wykonania instalacji elektrycznych. 

EZ –2 Wykaz podstawowych materiałów do wykonania instalacji ochronnych. 

EZ –3 Wykaz podstawowych materiałów do wykonania tablic zabezpieczeń. 

 

2. Podstawa opracowania projektu. 

Projekt wykonano na podstawie: 

 -projektu branży budowlanej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy 

Kłomnice Decyzja nr 42/2004  z dnia 20-07-2004 pismo –7331-58-1845/2004 

-umowy nr 7271/01 o dostawie energii elektrycznej zawartej z Zakładem Energetycznym 

Częstochowa S.A. rejon Energetyczny Częstochowa-Teren, 

-uzgodnień między branżowych,  

-uzgodnień z Inwestorem i Użytkownikiem, 
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 -wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejącego, 

      -obowiązujących norm i normatywów projektowania, oprogramowania komputerowego, 

katalogów branżowych, przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

 

3. Opis stanu istniejącego. 

Na terenie przyszłej inwestycji istnieją budynki szkoły i sali gimnastycznej. Oba budynki 

posiadają zasilanie w energię elektryczną. W budynkach tych istnieją instalacje elektryczne. 

Szkoła posiada umowę na dostawę mocy w wysokości 30,0kW przy zabezpieczeniach BM 63A w 

złączu kablowym. Zasilanie wykonane jest kablem ziemnym typu YAKY 4x35mm2, ze słupa 

końcowego sieci napowietrznej niskiego napięcia do złącza kablowego ZK1a nr ZK-1929 na 

zewnątrz budynku. Licznik pomiarowy energii elektrycznej znajduje się w korytarzu na parterze 

budynku obok tablicy głównej.  Na budynkach wykonane są instalacje odgromowe połączone do 

instalacji uziemiających budynki. Tablice zabezpieczeń wymagają modernizacji zgodnie z nowymi 

potrzebami i obowiązującymi przepisami ochrony przeciwporażeniowej. 

   

4. Uwagi ogólne i zakres projektu. 

   Opracowanie zawiera: 

-projekt budowlany W.L.Z. siły, oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

przebudowywanych i dobudowywanych pomieszczeń budynku szkoły: pomocniczych, pokojów 

nauczycielskiego, sekretariatu, dyrektora korytarzy, pomieszczeń technicznych, szatni, umywalni, 

sal lekcyjnych, kotłowni, widowni itp.  

-projekt budowlany instalacji pomocniczych: dzwonkowej, nagłaśniającej, zegarowej, 

sterowniczej, orurowania dla potrzeb instalacji komputerowej, TV i przeciw włamaniowej. 

-projekt wykonawczy tablic z zabezpieczeniami obwodów elektrycznych, 

-projekt budowlany instalacji uziemień ochronnych,  połączeń wyrównawczych części 

dobudowywanej i odgromowej całej szkoły. 

-instalacji oświetlenia terenu wokół budynku szkoły. 
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5. Bilans mocy zainstalowanej w budynku. 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „TG” Główna/Parter
 

Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

Z1 Zasilanie tablic „TO1” Parter, „TO2” Piętro”, 

„TO3” Poddasze  (6,8 + 10,0 + 9,4)  = 26,2 kW 

 26,2 kW  3-f B40A 

Z2 Zasilanie tablicy „T4” Piętro, stara część   13,4 kW 3-f B32A  

Z3 Zasilanie tablicy „T5” Zaplecze stara część 8,4 kW 3-f B25A  

Z4 Zasilanie tablicy „TK” Kotłownia stara część 4,9 kW 3-f B20A  

S1 Zasilanie zestawu gniazd wtykowych zewnętrznych i  

sali gimnastycznej 

4,0 kW 3-f B16A 

S2 Zasilanie zestawu gniazd wtykowych w piwnicach 

budynku 

4,0 kW 3-f B16A 

O11z Oświetlenie zewnętrze cz. I ulica  0,5 kW C10A 

O12z Oświetlenie zewnętrzne cz. II podwórko  0,5 kW C10A 

O13z Oświetlenie zewnętrzne cz. II boisko  0,7 kW C10A 

O2n Oświetlenie nocne i awaryjne  0,8 kW C10A 

O3n Oświetlenie nad wejściami, szyldy  0,8 kW C10A 

O1 Oświetlenie pomieszczeń piwnic nr 01-03, klatka 

schodowa nr 10 stara część 

 1,0 kW C10A 

O2 Oświetlenie pomieszczeń parteru sala gimnastyczna 

nr 24 stara część 

 1,2 kW C10A 

O3 Oświetlenie pomieszczeń parteru sala gimnastyczna 

nr 24 stara część  

 1,2 kW C10A 

O4 Oświetlenie pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej 

nr 25-33, 35, 36 

 1,1 kW C10A 

O5 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 7 parter stara część  0,9 kW C10A 

O6 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 9 parter stara część  0,9 kW C10A 

O7 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 11  parter stara część  0,7 kW C10A 

O8 Oświetlenie sekretariat nr 5 i pokój dyrektora nr 6 

parter stara część 

 0,6 kW C10A 

O9 Oświetlenie świetlicy nr 4, zaplecza nr 3, nr 37, 38,  

wentylatory sali gimnastycznej parter stara część 

 1,2 kW C10A 

O10 Oświetlenie komunikacji nr 2 parter stara część 1,0 kW C10A 

O11 Oświetlenie klatki schodowej nr 1 dobudowana 0,5 kW C10A 

O12 Oświetlenie rezerwa   C10A 

GZ Gniazda wtyczkowe na zewnątrz budynku szkoły i w 

piwnicach  

  max2,0 kW B16A 
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G1 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia  

piwnica, zaplecze nr 8 parter stara część 

  max2,0 kW B16A 

G2 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia sali 

lekcyjnej nr 7 i nr 9 parter stara część 

  max2,0 kW B16A 

G3 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia sali 

lekcyjnej nr 11 i świetlicy nr4 parter stara część 

  max2,0 kW B16A 

G4 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczeni 

pomieszczeń biurowych nr 5 i nr 6 stara część 

  max2,0 kW B16A 

G5 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

komunikacji nr 2 i zaplecza nr 3 stara część 

  max2,0 kW B16A 

G6 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

zaplecza sali gimnastycznej nr 32, 35  stara część 

  max2,0 kW B16A 

G7 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

zaplecza sali gimnastycznej nr 25-30  stara część 

  max2,0 kW B16A 

G8 Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia sala 

gimnastyczna nr 24 

  max2,0 kW B16A 

K1 Gniazda wtyczkowe zasilania komputerów w 

sekretariacie nr 5 i gabinecie dyrektor nr 6 parter 

część stara 

  1,2 kW C13A 

K2 Gniazda wtyczkowe zasilania komputerów w sali 

lekcyjnej  nr 7 i nr 8  parter część stara 

  1,2 kW C13A 

K3 Gniazda wtyczkowe zasilania komputerów w sali 

lekcyjnej  nr 11 i świetlicy  nr 4 parter część stara 

  1,2 kW C13A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TG” 96,1 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,4 / 0,3 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 38,4 kW / 28,8kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w złączu kablowym ZK 1929  bezpiecznikami BM o 

prądzie Jn=63A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „TO1” Parter nowa 

część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

1o1 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 15 parter nowa część 0,9 kW 1-f C10A 

1o2 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 14 parter nowa część 0,9 kW 1-f C10A 

1o3 Oświetlenie komunikacja nr 12 i ubikacje nr16-20 0,9 kW 1-f C10A 

1o4 Oświetlenie hol nr 12, wiatrołap nr 23, szatnie nr 

21, gabinet nr 22, 

0,9 kW 1-f C10A 

1o5 Oświetlenie klatki schodowej nr 13  0,6 kW 1-f C10A 



Rozbudowa szkoły Podstawowej i Gimnazjum Projekt budowlany instalacji elektrycznych  i pomocniczych 

Adres inwestycji: dz. nr 3581/3 obr. Rzerzęczyce km. 3 ul. Skrzydlowska nr 91 Rzęrzęczyce gmina Kłomnice 

Inwestor: Urząd Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka nr 20 42-270 Kłomnice  

7E 
 

 

Opracował: mgr inż. G. Drelich 10.08.2004 

 

Projektował: mgr inż. J. Kostrzanowski 10.08.2004 

 
 

ZAKŁAD PROJEKTOWY 

„PAULA” 
ul. Kopernika 8a 

42-200 Częstochowa Sprawdził:  inż. Stanisław Hamara 10.08.2004 

05-P-04/E 

 

 

1g1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia sale 

lekcyjne nr 14 i 15 

Max.2,0kW 1-f B13A 

1g2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia ubikacje 

nr 16, 18, 19 

Max.2,0kW 1-f B13A 

1g3 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 

komunikacja nr 12, szatnia nr 21, gabinet nr 22, 

wiatrołap nr 23 

Max.2,0kW 1-f B13A 

1k1 Gniazda wtykowe zasilania komputerów parter sale 

lekcyjne nr 14, 15, gabinet nr 22 

Max.1,2kW 1-f C10A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TO1” parter nowa część 11,4kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 6,8  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=40A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „TO2” piętro nowa 

część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

2o1 Oświetlenie sala lekcyjna nr 111  piętro część nowa 0,9 kW 1-f C10A 

2o2 Oświetlenie sala lekcyjna nr 110 piętro  część nowa 0,9 kW 1-f C10A 

2o3 Oświetlenie ubikacje nr 112-116 i komunikacja nr 

109 piętro część nowa 

0,9 kW 1-f C10A 

2o4 Oświetlenie sala lekcyjna nr 117 piętro  część nowa 0,9 kW 1-f C10A 

2o5 Oświetlenie pokój nauczycielski nr 118 i 

komunikacja  nr 109 piętro  część nowa 

0,7 kW 1-f C10A 

2g1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia sale 

lekcyjne nr 110, 111 piętro część nowa 

2,0kW 1-f B13A 

2g2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia ubikacje 

nr 112, 114, 115 

2,0kW 1-f B13A 

2g3 Gniazda wtykowe pokój nauczycielski nr 118, 

komunikacja nr 109 

2,0kW 1-f B13A 

2g4 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia sala 

lekcyjna komputerowa nr 117  piętro część nowa 

2,0kW 1-f B13A 

2k1 Tablica zasilania komputerów „TK1” sala lekcyjna 

komputerowa nr 117 

Max.3,2kW 1-f C20A 

2k2 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sale 

lekcyjne nr 110, 111, pokój nauczycielski nr 118 

Max.1,2kW 1-f C10A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TO2” Piętro część nowa 16,7 kW 
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WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 10,0  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=40A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica komputerowa „TK1” 

piętro nowa część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

2k11 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sala 

lekcyjna komputerowa nr 117 

Max.1,2kW 1-f C13A 

2k12 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sala 

lekcyjna komputerowa nr 117 

Max.1,2kW 1-f C13A 

2k13 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sala 

lekcyjna komputerowa nr 117 

Max.1,6kW 1-f C13A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TK1”komputerowa 4,0 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,8 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 3,2  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TO2” zabezpieczeń wyłącznikiem o 

prądzie Jn=25A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „TO3” poddasze 

nowa część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

3s1 Zasilanie zestawu sterowniczego obiegu solarnego i 

ciepłej wody użytkowej 

3,0 kW 3-f B16A 

3o1 Oświetlenie klub młodzieżowy nr 202, kawiarenka 

internetowa nr 203, komunikacja nr 201, ubikacja nr 

204 poddasze część nowa 

0,8 kW 1-f C10A 

3o2 Oświetlenie Biblioteka nr 206, czytelnia nr 207, 

zaplecze nr 205 poddasze część nowa 

1,0 kW 1-f C10A 

3g1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 

kawiarenka internetowa nr 203 poddasze część 

nowa 

2,0 kW 1-f B13A 

3g2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia ubikacja 

nr 204, klub młodzieżowy nr 202 

2,0kW 1-f B13A 

2g3 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia biblioteka 

nr 206, czytelnia nr 207, zaplecze 205 

2,0kW 1-f B13A 

3k1 Tablica „TK2” zasilania komputerów kawiarenka 

internetowa nr 203 

Max.3,2kW 1-f C25A 
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2k2 Gniazda wtykowe zasilania komputerów biblioteka 

nr 206, czytelnia nr 207 

Max.1,6kW 1-f C13A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TO3” Poddasze część nowa 15,6 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 9,4  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=40A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica komputerowa „TK2” 

piętro nowa część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

3k11 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sala 

lekcyjna komputerowa nr 117 

Max.1,6kW 1-f C13A 

3k12 Gniazda wtykowe zasilania komputerów sala 

lekcyjna komputerowa nr 117 

Max.1,6kW 1-f C13A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TK2”komputerowa 3,2 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 1 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 3,2  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=25A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „T4” piętro stara 

część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpieczenie 

4o1 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 104 piętro stara część  0,9 kW 1-f C10A 

4o2 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 106, zaplecza nr 105 i 

nr 105a  piętro stara część  

1,1 kW 1-f C10A 

4o3 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 108, zaplecza nr 107,   

piętro stara część  

0,9 kW 1-f C10A 

4o4 Oświetlenie sali lekcyjnej nr 103,  piętro stara część  0,8 kW 1-f C10A 

4o5 Oświetlenie szatni nr 102 i korytarza nr 101   0,6 kW 1-f C10A 

4o6 Oświetlenie korytarza nr 101 stara część  0,9 kW 1-f C10A 

4o7 Oświetlenie widowni nr 119  i klatki schodowej nr 

31 nadbudowa zaplecza sali gimnastycznej   

0,9 kW 1-f C10A 

4o8 Oświetlenie  klatki schodowej nr 1 dobudowa i 

strychu nr 208 nad częścią starą   

0,7 kW 1-f C10A 
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4g1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 

komunikacja nr 101, szatnie nr 102, zaplecze nr 105  

stara część 

2,0 kW 1-f B13A 

4g2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia sale 

lekcyjne nr104 i nr 106 

Max.2,0kW 1-f B13A 

4g3 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia sale 

lekcyjne nr 103, nr 108 i zaplecze nr 107 stara część 

Max.2,0kW 1-f B13A 

4g4 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia rezerwa   1-f B13A 

4g5 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia widownia 

nr 116  

Max.2,0kW 1-f B13A 

4g6 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia strych nr 

208 nad starą częścią  

Max.2,0kW 1-f B13A 

4k1 Tablica „TK3” komputerowa (rezerwa) zasilania 

komputerów piętro część stara 

Max. 3,2kW 1-f C25A 

4k2 Gniazda wtykowe zasilania komputerów w salach 

lekcyjnych nr 104, nr 106 piętro część stara 

Max. 1,2kW 1-f C13A 

4k3 Gniazda wtykowe zasilania komputerów w salach 

lekcyjnych nr 103, nr 108 i zaplecza nr 107 piętro 

część stara 

Max. 1,2kW 1-f C13A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TO4” Piętro stara część 22,4 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 13,4  kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=32A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „T5” Zaplecze stara 

część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpiecze- 

nie 

5g1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia zaplecza 

nr 38 stara część 

Max. 2,0 kW 1-f B13A 

5g2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia zaplecza 

nr 38 stara część 

Max. 2,0 kW 1-f B13A 

5g3 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia zaplecza 

nr 37 stara część 

Max. 2,0 kW 1-f B13A 

5s1 Gniazdo wtykowe siłowe zaplecza nr 37 stara część Max. 4,0 kW 3-f B16A 

5s2 Gniazdo wtykowe siłowe zaplecza nr 37 stara część Max. 4,0 kW 3-f B16A 

MOC ZAINSTALOWANA w „T5” Zaplecze stara częśc 14,0 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 
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MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 8,4 kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=25A.  

 

Nr. 

Obw 

Przeznaczenie obwodu Tablica „TK” Kotłownia 

pomieszczenie nr 34 stara część 
Moc 

zainstalowana 

Zabezpiecze- 

nie 

kp Zasilanie tablicy zabezpieczeń  kotła Max. 2,0 kW 1-f C10A 

ok Oświetlenie pomieszczeń kotłowni 0,2 kW 1-f C10A 

kg Gniazda wtykowe pomieszczeń kotłowni Max. 2,0 kW 1-f B13A 

ks Gniazdo wtykowe remontowe Max. 4,0 kW 3-f B16A 

MOC ZAINSTALOWANA w „TK” 8,2 kW 

WSPÓLCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI kj = 0,6 

MOC OBLICZENIOWA - SZCZYTOWA 4,9 kW 

UWAGA 

Obwód zasilający zabezpieczony jest w tablicy „TG” zabezpieczeń wyłącznikiem o prądzie 

Jn=20A.  

 

6. Zasilanie w energię elektryczną. 

   Pozostawia się bez zmian zasilanie budynku, zalecając docelowo zwiększenie przydziału 

mocy do 40kW przy zachowaniu istniejącego zabezpieczenia przed licznikowego i kabla 

zasilającego. Ocenę konieczności zwiększenia mocy pozostawia się do zakończenia budowy, 

pełnego wyposażenia szkoły i analizy powstałego obciążenia. 

Nad złączem kablowym należy wykonać główny wyłącznik przeciwpożarowy budynku szkoły. 

Obudowa wyłącznika izolacyjna w kolorze czerwonym z wyłącznikiem typu FR 100A. Nad 

obudowa umieścić napis „Główny wyłącznik prądu, Szkoła”.   

Licznik energii elektrycznej pozostawić w istniejącej tablicy wymieniając drzwiczki na 

izolacyjne z wziernikiem pozwalającym na odczyt energii bez otwierania obudowy.  

 

7. Tablice zabezpieczeń. 

7.1 Tablica zabezpieczeń „TG” Główna. 

Tablicę „TG” umieścić w korytarzu na parterze starej części szkoły, w miejscu 

dotychczasowej tablicy bezpiecznikowej. W obudowie izolacyjnej umieścić  wyłącznik główny 
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zasilania, zbiorcze zabezpieczenie przeciążeniowe W.L.Z-tów do poszczególnych tablic, 

zabezpieczenia przeciwporażeniowe zbiorcze, indywidualne zabezpieczenia zwarciowe i 

przeciążeniowe instalacji elektrycznych zasilanych z tej tablicy, obudowa podtynkowa, izolacyjna 

II klasy, IP 30. W obudowie tablicy projektuje się umieścić także ochronnik przepięć kategorii 

B+C oraz główną szynę uziemiającą PE i neutralną N. 

Tablica ta pełni rolę głównej tablicy zabezpieczeń W.L.Z. oraz tablicy zabezpieczeń 

instalacji oświetlenia zewnętrznego, nocnego i zewnętrznych gniazd wtykowych oraz instalacji 

parteru, sali gimnastycznej wraz z zapleczem.  

W tablicy za głównym zabezpieczeniem zbiorczym FG umieścić wyłączniki samoczynne 

zabezpieczenia Wewnętrznych Linii Zasilających. Z tablicy tej wyprowadzić W.L.Z-ty do tablic 

„TO1” Parter część nowa, „TO2” Piętro część nowa, „TO3” Poddasze część nowa, „T4” Piętro 

część stara, „T5” zaplecze świetlicy, „TK” Kotłownia.  

Tablicę „TG” wykonać zgodnie z rysunkiem montażowym nr E-22 i połączyć według 

schematu zasilania, rysunek nr E-13 Ark. 1-5/5.  

   

7.2 Tablica zabezpieczeń „TO1” Parter nowa część. 

    Tablicę „TO1” projektuje się jako podtynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 30. 

Tablica zabudowana będzie na korytarzu parteru w nowej części szkoły. W tablicy zainstalowane 

będą: wyłącznik główny tablicy, trójfazowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zabezpieczenia 

zwarciowe i nadmiarowo prądowe poszczególnych obwodów odbiorczych, oraz dodatkowe 

zabezpieczenia dla obwodów komputerowych. W tablicy zabudowane będą także listwy 

zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-14 ark. 1-2/2 i 

rysunkiem montażowym nr E-23, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „TO1” zasilane będą obwody oświetlenia pomieszczeń parteru w dobudowanej 

części szkoły, oraz gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i komputerowe tej kondygnacji. 

 

7.3 Tablica zabezpieczeń „TO2” Piętra. 

    Tablicę „TO2” projektuje się jako podtynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 30. 

Tablica zabudowana będzie na korytarzu I-go piętra w nowej części szkoły. W tablicy 
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zainstalowane będą: wyłącznik główny tablicy, trójfazowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, 

zabezpieczenia zwarciowe i nadmiarowo prądowe poszczególnych obwodów odbiorczych, oraz 

dodatkowe zabezpieczenia dla obwodów komputerowych i tablicy w sali komputerowej. W tablicy 

zabudowane będą także listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-15 ark. 1-2/2 i 

rysunkiem montażowym nr E-24, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „TO2” zasilane będą obwody oświetlenia pomieszczeń piętra w dobudowanej 

części szkoły, oraz gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i komputerowe tej kondygnacji. 

 

7.4 Tablica zabezpieczeń „TO3” Poddasze. 

    Tablicę „TO3” projektuje się jako podtynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 30. 

Tablica zabudowana będzie na korytarzu poddasza w nowej części szkoły. W tablicy 

zainstalowane będą: wyłącznik główny tablicy, trójfazowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, 

zabezpieczenia zwarciowe i nadmiarowo prądowe poszczególnych obwodów odbiorczych, oraz 

dodatkowe zabezpieczenia dla obwodów komputerowych i tablicy w kawiarence komputerowej. 

W tablicy zabudowane będą także listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-17 ark. 1-2/2 i 

rysunkiem montażowym nr E-26, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „TO3” zasilane będą obwody oświetlenia pomieszczeń poddasza w dobudowanej 

części szkoły, oraz gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i komputerowe tej kondygnacji. 

 

7.5 Tablica zabezpieczeń „T4” Piętro stara część szkoły. 

    Tablicę „T4” projektuje się jako podtynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 30. Tablica 

zabudowana będzie na korytarzu w starej części szkoły. W tablicy zainstalowane będą: wyłącznik 

główny tablicy, trójfazowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zabezpieczenia zwarciowe i 

nadmiarowo prądowe poszczególnych obwodów odbiorczych, oraz dodatkowe zabezpieczenia dla 

obwodów komputerowych i rezerwowej tablicy komputerowej. W tablicy zabudowane będą także 

listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-19 ark. 1-3/3 i 
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rysunkiem montażowym nr E-28, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „T4” zasilane będą obwody oświetlenia pomieszczeń piętra starej szkoły wraz z 

dobudowana widownią komunikacją i strychem, oraz gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia i 

komputerowe tej kondygnacji. 

 

7.6 Tablica zabezpieczeń „T5” Zaplecze świetlicy. 

    Tablicę „T5” projektuje się jako natynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 55. Tablica 

zabudowana będzie na korytarzu w starej części szkoły. W tablicy zainstalowane będą: wyłącznik 

główny tablicy, trójfazowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zabezpieczenia zwarciowe i 

nadmiarowo prądowe poszczególnych obwodów odbiorczych. W tablicy zabudowane będą także 

listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-20 ark. 1/1 i 

rysunkiem montażowym nr E-29, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „T5” zasilane będą obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i siłowe 

w pomieszczeniach zaplecza świetlicy. 

 

7.7 Tablice zabezpieczeń „TK1”, „TK2” Komputerowe. 

    Tablice „TK1” i „TK2” projektuje się jako na tynkowe w obudowie izolacyjnej II klasy IP 

30. Tablice zabudowana będzie na ścianie w salach komputerowych i kawiarence komputerowej.  

W tablicy zainstalowane będą: wyłącznik główny tablicy, jednofazowe  zabezpieczenia 

przeciwporażeniowe z członami zwarciowym i nadmiarowo prądowym poszczególnych obwodów. 

W tablicy zabudowane będą także listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-16 i E-18 ark. 1/1 i 

rysunkami montażowymi nr E-25 i E-27, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a 

na żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablic „TK1” i „TK2” zasilane będą obwody gniazd wtykowych komputerowych i innych 

urządzeń towarzyszących. 

Zabrania się przyłączania do tablicy obwodów nie związanych z komputerami. 

7.8 Tablica zabezpieczeń „TK” Kotłownia. 
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    Tablicę „TK” projektuje się jako na tynkową w obudowie izolacyjnej II klasy IP 55. Tablica 

zabudowana będzie na ścianie obok wejścia do pomieszczenia kotłowni.  

W tablicy zainstalowane będą: wyłącznik główny tablicy, trójfazowe i jednofazowe  

zabezpieczenia przeciwporażeniowe, zabezpieczenia zwarciowe i nadmiarowo prądowe 

poszczególnych obwodów. W tablicy zabudowane będą także listwy zaciskowe N i PE. 

 Aparaty w tablicy należy opisać zgodnie ze schematami ideowymi rys. nr E-21 ark. 1/1 i 

rysunkiem montażowym nr E-30, na przewodach założyć oznaczniki z numerem obwodu a na 

żyłach oznaczenie fazy itp. 

Z tablicy „TK” zasilane będą obwody oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia pomieszczenia kotłowni, gniazdo wtykowe 3-fazowe, oraz zestaw zasilająco 

sterowniczy kotła i obwodów pomp obiegowych. 

 

8. Instalacje elektryczne budynku. 

 

8.1 Wewnętrzne Linie Zasilające. 

    W obiekcie przewidziano cztery 4-fazowe W.L.Z., łączące tablicę "TG" z tablicami: 

magistralnie „TO1” Parter, „TO2” Piętro, „TO3” Poddasze część nowa -przewód YDYżo 

5x16mm
2
, „T4” Piętro stara część -przewód YDYżo 5x10mm

2
, „T5” zaplecze -przewód YDYżo 

5x10mm
2
 oraz „TK” Kotłownia -przewód YDYżo 5x6mm

2
. Kable i przewody prowadzić pod 

tynkiem pomieszczeń.  

 

8.2 Instalacje elektryczne oświetlenia. 

-Oświetlenie podstawowe pomieszczeń.     

W nowych, dobudowywanych oraz przebudowywanych pomieszczeniach starej szkoły 

projektuje się nowe oprawy oświetleniowe, w salach lekcyjnych i na korytarzu gdzie zostały już 

oprawy wymienione uzupełnia się je o oprawy nad umywalkami i naświetlające tablice.  

Nowe oświetlenie komunikacji, sal lekcyjnych, biur, świetlicy, szatni, zaplecza, W.C. i łazienek 

świetlówkowe, załączane indywidualnie wyłącznikami w danym pomieszczeniu.  W salach 

lekcyjnych zastosowano oprawy świetlówkowe, nasufitowe oraz dodatkowe do doświetlenia 

tablic. W pomieszczeniach technicznych, kotłowni, w szatniach, umywalniach, świetlówkowe z 

kloszami bryzgoszczelnymi, wandaloodpornymi. W sali gimnastycznej pozostawia się istniejące 
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oprawy sodowe 400W w oprawach udaroodpornych. 

  Załączanie oświetlenia wyłącznikami ręcznymi w poszczególnych pomieszczeniach, wyjątek 

stanowi oświetlenie klatek schodowych załączane przyciskami i wyłącznikiem bistabilnym.  

Do zasilania opraw stosować przewody YDYżo 3,4,5x1,5mm
2
 w zależności od oznaczeń na 

planach budynku. 

-Oświetlenie awaryjne.     

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w całej szkole projektuje się zastosowanie 

opraw oświetlenia wyposażonych w moduły awaryjne 3godzinne załączające się w przypadku 

zaniku napięcia zasilania w danym włączonym obwodzie. Na hali sportowej w moduły 

wyposażone są oprawy nad wyjściami z hali i widowni, na tych oprawach umieścić napis 

„WYJŚCIE”. Na klatkach schodowych i korytarzach nad wyjściami oprawy sufitowe ogólnego 

oświetlenia z dodatkowym modułem awaryjnym, nad wyjściami ze szkoły oprawy awaryjne z 

napisem  „WYJŚCIE”. Oprawy awaryjne zasila się przewodami YDYżo 5x1,5mm
2
. 

Na wszystkich oprawach z modułami awaryjnymi należy wykonać oznaczenie w postaci 

żółtego paska, a na ścianie w pobliżu oprawy strzałki wskazujące kierunek do wyjścia.  

-Oświetlenie nocne.     

Dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu projektuje się w całej szkole zastosowanie obwodu 

oświetlenia nocnego załączającego się samoczynnie za pomocą wyłącznika zmierzchowego. 

Oświetlenie to zamontowane jest w korytarzach i klatkach schodowych oraz pełni jednocześnie 

rolę oświetlenia awaryjnego ponieważ oprawy wyposażone są także w moduły awaryjne. 

 

8.3 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń. 

-gniazda wtykowe 1-fazowe .  

    W pomieszczeniach szkoły w części nowoprojektowanej i starej projektuje się obwody 

gniazd wtykowych, pozwalające na zasilanie urządzeń przenośnych. Na sali sportowej gniazda 

wtykowe instalować na wysokości 0,8m nad poziomem posadzki, we wnękach ściennych 

zapobiegających zniszczeniu w trakcie eksploatacji hali. W pomieszczeniach technicznych, W.C. 

szatniach i umywalniach gniazda instalować na takiej samej wysokości. W pomieszczeniach tych 

stosować osprzęt bryzgoszczelny, podtynkowy. W pozostałych pomieszczeniach stosować osprzęt 

normalny instalowany na wysokości 0,2m nad posadzką. Do zasilania gniazd wtykowych stosować 

przewody YDYżo 3x2,5mm
2
. Instalacje wykonać jako podtynkowe, dopuszcza się w 
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pomieszczeniach technicznych, w kotłowni prowadzenie instalacji na tynku w osłonie korytek z 

PCV. Na gniazdach, w puszkach odgałęźnych umieścić oznaczenia z numerem obwodu i tablicy 

zabezpieczeń. 

-gniazda wtykowe 1-fazowe zasilania komputerów .  

    W pomieszczeniach szkoły w części nowoprojektowanej i starej projektuje się wydzielone 

obwody gniazd wtykowych, pozwalające na zasilanie urządzeń komputerowych. Instalacja 

zakończona jest gniazdami wtykowymi „DATA” z blokadą, oznaczonymi kolorem czerwonym.  

We wskazanych na planie gniazdach umieszczono dodatkowo ochronniki przeciw przepięciowe 

kategorii „D”. 

Do gniazd komputerowych wolno przyłączać tylko urządzenia elektroniczne. 

 

-gniazda wtykowe 3-fazowe .  

    W pomieszczeniach hali sportowej, zaplecza świetlicy, na zewnątrz i w kotłowni projektuje 

się obwody zasilające gniazda wtykowe 3-fazowe. Gniazda na hali i na zewnątrz należy umieścić 

we wnękach ściennych osłoniętych dodatkowymi drzwiczkami. Gniazda wyposażone są w 

blokady rozłączenia i wyłączniki.  

Gniazda wtykowe zasilane będą przewodami YDYżo 5x2,5mm
2
. 

 

-instalacje urządzeń grzewczo-wentylacyjnych.  

    W pomieszczeniu poddasza projektuje się zasilanie tablicy sterowniczej układu solarnego. 

Dodatkowo na poddaszu znajdować się będzie obieg C.W.U, którego pompa włączona będzie na 

stałe do wydzielonego obwodu sieci zasilającej lub do tablicy sterowniczej obiegu solarnego. 

Obieg solarny wyposażony będzie w pompę ładującą zasobnik C.W.U oraz czujniki temperatury 

zasobnika i kolektora. Skrzynka sterownicza obiegu solarnego nie jest przedmiotem niniejszego 

opracowania i winna być dostarczona wraz z wybranym układem. Dla potrzeb wyprowadzenia 

przewodów do czujników kolektorów słonecznych na dachu hali, projektuje się rurę z PCV 

wyprowadzoną z poddasz na dach budynku.  

Połączenia wewnętrzne i zewnętrzne układu solarnego, winien wykonać dostawca urządzenia, 

zgodnie z załączonymi do niego DTR-kami.   

W ścianach sali sportowej umieszczone są pod dachem wentylatory wyciągowe hali. 

Wentylatory te załączane są ręcznie przez obsługę sali.  
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-instalacje elektryczne kotłowni.  

Instalację należy wykonać jako podtynkową, w osprzęcie hermetycznym ( dopuszcza się 

wykonanie instalacji technologicznych jako na tynkowej z wykorzystaniem listew z PCV i korytek 

stalowych z pokrywami). Instalacje wykonać przewodami typu YDYżo, o znamionowym napięciu 

izolacji 750V, przekroje i ilość żył przewodów podano na schematach. Generalnie przyjmuje się, 

że obwody gniazd wtykowych 1-fazowych będą wykonane przewodem YDYżo 3x2,5mm
2
 

Instalację elektryczną wykonać zgodnie z planami instalacji rys. nr E-1 i E-2. Instalację 

elektryczną wykonać zgodnie z planami instalacji rys. nr E-1 i E-2., oświetlenie na ciągach 

zasilających przewodem YDYżo 3,4x1,5mm
2
, 5x1mm

2
 – oprawy awaryjne. Gniazda wtykowe 1-

fazowe YDYżo 3x2,5mm
2
, zasilanie zestawu remontowego przewodem YDYżo5x2,5mm

2
. 

Pompy i napędy trójfazowe YLY 5x1,5mm2, 1-fazowe YLY 3x1,5mm2 (lub zgodnie z DTR 

urządzeń). Oprawy oświetleniowe mocować do sufitu pomieszczeń, oprawy awaryjne i 

informacyjne nad drzwiami wejściowymi do kotłowni. Wyłączniki instalować na wysokości min. 

1,4m a gniazda wtykowe 0,8m nad posadzką pomieszczenia kotłowni. Na przewodach 

wychodzących z tablicy, na aparatach oraz w puszkach odgałęźnych, należy umieścić oznaczenia 

numerów obwodów. 

Ze względu na charakter pomieszczenia, zapylenie i wielkość obciążenia ogniowego 

instalacja zaprojektowana została jak dla pomieszczeń pożarowo niebezpiecznych o podwyższonej 

odporności. Jako dodatkowa ochronę przewodów i kabli należy stosować zbrojone, elastyczne rury 

osłonowe z PCV mocowane do rurociągów i konstrukcji wsporczych urządzeń w kotłowni. 

Instalację do czujników pomiarowych wykonać kablami sygnalizacyjnymi,  typu YSTY, a 

połączenia elastyczne do pomp i zaworów przewodami typu YLYżo o przekrojach i ilości żył 

dobranych zgodnie ze schematami instalacji oraz podanymi na planach instalacji i w D.T.R. 

urządzeń.  

W kotłowni projektuje się zainstalowanie gniazda wtykowego 3-fazowego dla celów 

remontowych. Gniazdo wtykowe winno posiadać własny wyłącznik i blokadę wyłączenia wtyczki 

oraz obudowę izolacyjną. Zasilanie gniazda wtykowego wyprowadzić z tablicy „TK”. 

Projektuje się także zabudowę gniazda 24V zasilanego z transformatora 230/24V, 

pozwalającego na stosowanie oświetlenia o napięciu bezpiecznym do kontroli stanu kotła. 
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Wszystkie podzespołu i aparatu winny być wykonane jako bryzgoszczelne w stopniu 

szczelności   min. IP44, oprawy oświetleniowe i obudowy min. IP55. 

 

8.4 Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

 

   -Oświetlenie wejściowe.  

Dla celów ochrony obiektu nad wejściami do szkoły projektuje się oprawy zewnętrzne, 

załączane za pośrednictwem wyłącznika zmierzchowego. Niektóre z tych opraw można wyłączać 

indywidualnie przy drzwiach wejściowych. Oprawy w wykonaniu bryzgoszczelnym z kloszami 

wandaloodpornymi. Zasilanie oświetlenia wejściowego przewodami YDYżo 3x1,5mm
2
. 

 

   -Oświetlenie terenu.  

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz oprawy estetycznej budynku, projektuje się na fasadzie 

budynku szkoły, umieścić oprawy oświetleniowe sodowe pozwalające oświetlić teren dookoła 

budynku hali oraz częściowo boisko szkolne, oprawy należy umieścić na wysięgnikach l=0,5m 

mocowanych do ściany budynku i wysokości min. 6,0m nad poziomem terenu. Zasilanie 

oświetlenia terenu przewodami YDYżo 3x2,5mm
2
. 

Załączanie oświetlenia za pomocą wyłącznika zmierzchowego z czujnikiem fotoelektrycznym 

oraz dodatkowo wyłącznikami ręcznymi w tablicy ”TG”. 

   -Oświetlenie szyldów.  

Dopuszcza się przyłączenie do obwodu oświetlenia zewnętrznego  dodatkowych opraw z 

napisami informacyjnymi lub reklamowymi , a także neonów pod warunkiem, że ich sumaryczna 

moc nie przekroczy 0,8kW. 

 

9. Instalacje pomocnicze. 

 

9.1 Instalacja komputerowa. 

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji komputerowych w salach lekcyjnych, bibliotece, 

czytelni, biurach projektuje się ułożenie pod tynkiem pomieszczeń rur z PCV z przewodami typu 

STP 2x2x0,5 kat. 5 Instalacje zakończyć gniazdami komputerowymi podtynkowymi  
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zabudowanych w zestawie razem z gniazdami zasilającymi komputery, a w biurach z gniazdami 

telefonicznymi. 

 

9.2 Instalacja dzwonkowa. 

Dla sygnalizowania początku i końca zajęć lekcyjnych, projektuje się na korytarzach 

wszystkich kondygnacji, zainstalowanie dzwonków szkolnych grzechotkowych. Dzwonki 

załączane będą z sekretariatu ręcznie lub za pomocą programowanego sterownika dzwonkowego.  

 

9.3 Instalacja telefoniczna. 

    Dla zapewnienia łączności telefonicznej projektuje się wykonanie rur instalacyjnych o 

śr.13mm,  wyprowadzonych ze złącza telefonicznego w szkole i doprowadzenie ich do pokoju 

nauczycielskiego, biblioteki, gabinetu dyrektora sekretariatu, sal komputerowych, kawiarenki 

komputerowej, przewidziano także możliwość zabudowy gniazda telefonicznego  automatu 

wrzutowego na hollu przy wejściu do łącznika. W rurki należy  wciągnąć przewody YTKSY 

2x2x0,5mm i zakończyć  w pomieszczeniach gniazdem telefonicznym abonenckim. Złącze 

telefoniczne winno być wyposażone w rozłączalne listwy telefoniczne oraz ochronniki 

przeciwprzepięciowe na każdej z linii przychodzącej do budynku szkoły. 

 

9.4 Instalacja radio-telewizyjna. 

    Dla zapewnienia możliwości przesyłu audio-wideo projektuje się wykonanie podtynkowej  

instalacji telewizyjnej, opartej o  anteny satelitarne i konwencjonalne zlokalizowane na dachu 

starej szkoły. Instalację zakończyć gniazdami RTV w salach lekcyjnych, kawiarence internetowej, 

bibliotece świetlicy, gabinecie dyrektora. Instalację wykonać przewodami zgodni z planami 

instalacji pomocniczych. Przewody prowadzić pod tynkiem  pomieszczeń i klatki schodowej.   

 

9.5 Instalacja nagłaśniająca. 

    Dla zapewnienia możliwości nadawania komunikatów szkolnych itp. projektuje się 

wykonanie instalacji nagłaśniającej, opartej na radiowęźle zlokalizowanym w sekretariacie oraz 

głośnikach w , salach lekcyjnych, na korytarzach, w szatniach, na widowni oraz w pokoju 

nauczycielskim . Instalację wykonać jako podtynkową przewodami YDY2x2,5mm2 i zakończyć 

gniazdami głośnikowymi. Gniazda i głośniki instalować na wysokości min. 2,5m nad podłogą. 
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Dodatkowo na sali sportowej należy wykonać instalację nagłaśniającą samej sali, instalację 

wykonać rozprowadzając rury instalacyjne z PCV dookoła sali i zakańczając je puszkami z 

gniazdami głośnikowymi.  

Na sali sportowej projektuje się także rury dla potrzeb sterowania tablicą wyników.  

 

9.6 Instalacja zegarowa. 

    Dla zapewnienia informacji o aktualnym czasie projektuje się na wszystkich kondygnacjach, 

na korytarzach, na widowni, w pokoju nauczycielskim zainstalowanie zegarów elektronicznych z 

wyświetlaczami. Do zegarów doprowadzone będzie zasilanie i sterowanie z zegara matki w 

sekretariacie. 

 

9.7  Instalacja antywłamaniowa. 

    Dla zapewnienia bezpieczeństwa budynku szkoły projektuje się wykonanie orurowania i 

puszek odgałęźnych we wszystkich pomieszczeniach, dla potrzeb zainstalowania odpowiednich 

czujek. Instalację tą winna wykonać specjalistyczna firma. (zakres ten nie jest przedmiotem 

niniejszego projektu)  

 

10. Instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych. 

 

    Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciw  

przepięciowej projektuje się wykonanie w nowej części budynku, instalacji uziemień ochronnych 

w postaci uziomu  fundamentowego połączonego za pośrednictwem zacisków kontrolnych ZZK z  

zabezpieczeniem „FV”, z zaciskami ochronnymi PE  tablicach zabezpieczeń.  

Do zacisków w tablicach  należy przyłączyć przewody ochronne poszczególnych W.L.Z. oraz 

przewodów zasilających instalacje. Dodatkowo należy wykonać lokalne  połączenia 

wyrównawcze, w postaci połączenia przewodami LYżo 16mm2 rur instalacji C.O., wod. kan. itp. 

 Instalację uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych budynku zgodnie z rysunkiem 

nr E-11.  W wypadku nie uzyskania oporności uziemienia poniżej 10 Ohm, należy wykonać 

dodatkowe uziomy szpilkowe typu GALMAR ( w odległości min. 2,0m od ścian budynku) i 

przyłączyć je za pomocą bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm, do zacisków kontrolnych w 

narożach budynku. 
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11. Instalacja odgromowa budynku. 

 

    Dla zapewnienia ochrony odgromowej budynku szkoły  projektuje się instalacje w oparciu o 

zwody poziome niskie,  wsporniki klejone na poszycie dachu. Do zwodów przyłączyć także 

obróbki blacharskie, metalowe obudowy wentylatorów i innych elementów dachu. Zwody 

poziome dachu połączyć z instalacją uziemienia fundamentowego oraz uziomami szpilkowymi za 

pośrednictwem złącz kontrolnych, przy pomocy przewodów odprowadzających z drutu stalowego 

o średnicy 8mmu. Zaciski kontrolne umieścić w puszkach izolacyjnych 180x140mm, na 

wysokości 0,2m nad ziemią w ścianie budynku. Na puszkach wykonać oznaczenie 

„UZIEMIENIE” oraz kolejny numer zacisku kontrolnego.  

 Po sprawdzeniu instalacji odgromowej i wykonaniu pomiarów wyniki umieścić w 

protokole badania instalacji odgromowej.  

 

12. Ochrona przeciw-przepięciowa 

 

Dla zapewnienia ochrony przeciw-przepięciowej instalacji elektrycznych projektuje się 

zastosowanie pełnej ochrony. W tablicy „TG” głównej należy zabudować zespolony ochronnik 

przeciwprzepięciowy „FV” kategorii „B+C”, na przewodach fazowych i neutralnym.  

W tablicach komputerowych oraz we wskazanych n planach gniazdach zasilających komputery 

i sprzęt Audio-Video zastosować ochronniki kategorii „D”. W instalacji antenowej TV zaleca się 

stosowanie ochronnika przepięciowego przyłączonego do instalacji uziemień ochronnych 

budynku. 

 W instalacji telefonicznej i komputerowej ochronniki przeciwprzepięciowe stosować w złączu 

telefonicznym. 

 

13. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

    Do zasilania szkoły stosowany jest sieć pracująca w systemie TT, wymagający skutecznego 

uziemienia instalacji ochronnych o oporności poniżej 10 Ohm.    Jako ochronę 

przeciwporażeniową przewiduje się, stosowanie  szybkiego  wyłączenia,  za pomocą wyłączników 
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różnicowo-prądowych dJ=30mA  i nadmiarowo-prądowych. Dla poprawności działania tych 

urządzeń przewiduje się, wykonanie połączeń wyrównawczych,   łączących wszystkie dostępne 

części przewodzące i obudowy urządzeń, instalacji kanalizacji,   wodociągowych, centralnego 

ogrzewania ,zbrojenia konstrukcji betonowych i innych metalowych  części, za pomocą przewodu 

ochronnego PE, do uziemienia fundamentowego budynku.   Jako przewody ochronne wykorzystać 

trzeci i piąty przewód toru zasilającego obwody, a jako  połączenie wyrównawcze główne, 

zastosować przewód LYżo 25mm2, połączenia lokalne Lyżo 16mm2 i Lyżo 6mm2w izolacji 

zielono-żółtej.     Dodatkowym zabezpieczeniem jest stosowanie obudów rozdzielnic w II klasie 

izolacji. 

 

Częstochowa 10-08-2004  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, wiedzą techniczną i jest kompletny dla celu jakiemu ma służyć.   
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