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TEMAT:	 Projekt	modernizacji	i	remontu	budynku	1/31-32-33 

INWESTOR:	 Wojskowe	Zakłady	Lotnicze	Nr	1	S.A.		w	Łodzi,		
ul.	Dubois	119,	93-465	Łódź 

ADRES		
INWESTYCJI:	

Budynek	1/31-32-33	
93-465	Łódź,	ul.	Dubois	119	

RODZAJ	
OPRACOWANIA:	 PROJEKT	WYKONAWCZY	

BRANŻA:	 ELEKTRYCZNA	

JEDNOSTKA	
PROJEKTOWA	

MS	Michał	Simiński	
95-050	Konstantynów	Łódzki	ul.	Klonowa	15a	

 
Opracowanie	zawiera:	
• Oświadczenie	projektanta	
• Opis	techniczny	instalacji	elektrycznych,	teletechnicznych,	odgromowych	
• Rysunki	i	schematy	
• Stwierdzenie	o	przygotowaniu	zawodowym	projektanta.	
 
 

Na	podstawie	art.	20	ust.4	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994r.	–	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.	U.	Nr	243,	poz.	
1623	z	2010	roku	z	późniejszymi	zmianami)	OŚWIADCZAM,	że	niniejszy	projekt	budowlany	został	sporządzony	
zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	oraz	zasadami	wiedzy	technicznej.	
 

Projektant:	
mgr	inż.	Michał	Simiński	
upr.	bud.	nr		
LOD/1439/PWOE/10
	 	
 
 
……....................	
	(podpis	i	pieczęć		

 
Rozwiązania	zawarte	w	niniejszym	opracowaniu	stanowią	własność	projektanta	i	mogą	być	stosowane,	

	powielane	oraz	udostępniane	osobom	trzecim	jedynie	na	podstawie	pisemnego	zezwolenia	
	projektanta	z	zastrzeżeniem	wszystkich	skutków	prawnych. 

 
Data opracowania: Marzec 2017 
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Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej, odgromowej, 
teletechnicznej 

 
Dane ogólne: 

a. Podstawa opracowania – Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie obowiązujących norm, 
katalogów i przepisów. 

b. Przedmiot opracowania  – Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 
wewnętrznych i teletechnicznych dla budynku 1/31-32-33 w Łodzi przy ul. Dubois 119. 

c. Przepisy i normy związane 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 

poz.717) 
• Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U.  2002 nr 169, poz. 1386)   
• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) 
• PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 
• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi 
wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.  

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed 
przejściowymi przepięciami 

• PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenia 
• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
• PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
• PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych 
• PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich 
• PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania 

szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych 
• PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  
• PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
• PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
• PN-EN 62305-1:2011: Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN 62305-2:2012: Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
• PN-EN 62305-3:2011: Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
• PN-EN 62305-4:2011: Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
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Opis stanu projektowanego: 
1. Zasilanie budynku 

Do budynku doprowadzone jest istniejąca przyłącze YAKY 4x70, które pozostaje bez zmian. Istniejący 
kabel wprowadzić do nowego złącza zewnętrznego (tablicy głównej). 

Z tablicy TG wyprowadzić nowe WLZty do tablic T1,T2 i T3 zlokalizowanych w budynku. WLZty wykonać 
przewodem YDY 5x10mm2. Wszystkie tablice opomiarować, podliczniki zainstalować w złączu zewnętrznym 
(tablicy głównej). 

 
2. Tablice zasilające 
 Zaprojektowano nowe tablice zasilające które zlokalizować  w budynku w miejscu wskazanym na rzucie. 
Wszystkie tablice wykonać na aparaturze modułowej np. Hager, Legrand, Eaton. Obudowy n/t instalować tak aby 
górna krawędź była na h=180cm. Obudowy z tworzywa, drzwiczki metalowe, pełne z zamkiem. 

 
3.  Obwody instalacji odbiorczej 
  Rozprowadzenie tych obwodów pokazano na planie instalacji elektrycznej na rzucie lokalu. W obwodzie 
gniazd wtyczkowych nie należy instalować więcej niż 10 gniazd w 1 obwodzie, natomiast w obwodzie oświetlenia 
nie powinno być więcej niż 20 wypustów oświetleniowych. Wykonanie obwodów projektuje się przewodem YDY. 
Zaprojektowano przewody o przekroju 1,5mm2 dla obwodów oświetleniowych  i 2,5mm2 dla obwodów gniazd 
wtykowych. 
 Przewody prowadzić w projektowanych korytach kablowych instalowanych pod sufitem. Zejścia do 
gniazd i łączników oświetleniowych wykonać w rurkach sztywnych RB-18 n/t lub między płytami g-k w rurkach 
karbowanych typu „peszel”. 
 Natężenie oświetlenia spełnia wymagania normatywne – min 300lx.  
 
4.  Osprzęt instalacyjny 

Zaprojektowano osprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym (IP20) i hermetycznym (IP44). Proponowane 
rozmieszczenie łączników i gniazd wtyczkowych pokazano na planach instalacji. Łączniki instalować na 
wysokości 1,20m. od podłogi. Gniazda wtykowe instalować w magazynie i sanitariatach na wysokości 1,2m w 
pozostałych pomieszczeniach można instalować nad listwą przypodłogową na wysokości 30cm. 

 
Przy biurkach instalować zestawy gniazd wtykowych składających się z gniazd wtykowych ogólnego 

przeznaczenia (2szt), gniazd wtykowych dedykowanych (2szt) oraz gniazd wtykowych sieci logicznej LAN RJ45 
kat. 6 (6 szt). Wszystkie gniazda instalować w ramkach wielokrotnych. 

 
W magazynie gniazda jako n/t, w sanitariatach jako p/t. Wszystkie IP44.  

 
5.  Oprawy oświetleniowe 

Typ opraw oświetleniowych podany na rzucie sufitu. Zaprojektowano oprawy LED. 
 Oświetleni awaryjne realizowane oprawami z modułami awaryjnymi o autonomii 1h. Nad wyjściami z 
budynku zaprojektowano oprawy kierunkowe sygnalizujące kierunek ewakuacji, czas pracy min 1h. Na zewnętrz 
budynku na drzwiami wyjściowymi zaprojektowano oprawy awaryjne zewnętrzne z termostatem. Wysokość 
montażu oprawa ewakuacyjnych 10cm powyżej futryny drzwi. 
 
 Oświetlenie zewnętrzne stanowią nowe oprawy instalowane na elewacji budynku. Sterowanie oprawami 
oświetlenia zewnętrznego przez zegar dobowy. 
 
6.  Zasilanie urządzeń 
  Nie przewiduje się instalowania urządzeń wymagających bezpośredniego zasilania. Wszystkie 
urządzenia zasilane przez projektowane gniazda wtykowe. 
 
7.  Ochrona przeciwporażeniowa 

 Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 ochronę przeciwporażeniową podzielono na: 
- ochronę podstawową (izolowanie podstawowych części czynnych, zastosowanie przegród lub obudów),  
- ochronę przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie izolacji podwójnej). 
 
Uzupełnieniem ochrony jest zastosowanie wyłączników RCD o prądzie różnicowym <30mA. 
 



MS Michał Simiński NIP:831-154-12-22 
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Klonowa 15a, tel. 660 469 660, michal.siminski@gmail.com 

 
8.  Ochrona przeciwpożarowa 
 Lokal wyposażony będzie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu umieszczone na zewnątrz budynku. 
PWP sterowane będą za pomocą wyzwalacza wzrostowego połączonego mechanicznie z rozłącznikiem 
zainstalowanym na wejściu zasilania w tablicy głównej TG. 
  
9.  Instalacja odgromowa 
 Na dachu wykonać siatkę zwodów poziomych  z drutu dFeZn fi8 mocowanego na wspornikach do 
dachu. Zwody poziomy przyłączyć za pomocą zwodów pionowych dFeZn fi8 do uziomów szpilkowych przez 
złącza kontrolno-pomiarowe. Zwody pionowe inst. odgromowej należy prowadzić pod ociepleniem w rurce 
ochronnej ze specjalnym  zabezpieczeniem przed przenikaniem wody do rurki, a w ociepleniu zamontować 
skrzynkę ze złączem kontrolno-pomiarowym. Zapewnić wartość uziemienia na poziomie R<10W. 
 
10.  Instalacje teletechniczne 
Projekt przewiduje wykonanie instalacji teletechnicznej wg poniższej specyfikacji: 

- Maksymalna długość trasy kablowej pomiędzy GPD a PEL nie może przekroczyć 90 m, 
- Instalacja w pomieszczeniach biurowych wykonana będzie podtynkowo; w pomieszczeniach 

magazynowych natynkowo, 
- Sposób prowadzenia tras kablowych zakłada wykonanie głównego traktu instalacji w korytach 

metalowych z separacją instalacji z zachowaniem nadmiarowości przekroju koryt na poziomie min 20%,  
- Zabrania się w przypadku instalacji logicznej wystąpienia jej: zagnieceń, załamań, nacięć, napięć, 

łączeń, rozdzielania,  
- Instalacje wykonać przewodami UTP 4x2x0,5 kat.6, 
- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne poziome i szkieletowe muszą 

być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić 
z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, 

- Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów 
transmisyjnych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami producent ma posiadać 
certyfikaty wystawione przez niezależne laboratorium testowe (np.GHMT, Intertec, ETL, 3P), 

- W budynku zaprojektować GPD na bazie nowej szafy wiszącej min. 18U 1000x800 wg. wytycznych 
inwestora, 

- Należy zapewnić w GPD zapas kabli o długości minimum 3m. Zapas należy zorganizować w szafie lub 
obok, mocując go na stelażu zapasu kabla, 

- Wszystkie PEL-e mają zostać ponumerowane w sposób trwały i niepowtarzalny wg schematu 
montażowego GPD zgodnie z wytycznymi Inwestora, 

- PEL-e montować na wysokości 30 cm od podłoża, 
- Dla projektowanego okablowania strukturalnego w GPD oraz PEL (gniazda DATA) wydzielić odrębną 

gwarantowaną instalację elektryczna służąca do zasilania wyłącznie urządzeń przewidzianych do pracy 
w sieci komputerowej, 

- Punkt końcowy PEL składać się ma z 6 gniazd RJ45 z wkładami typu keystone, 2 gniazd dedykowanych 
typu DATA, 2 gniazd 230V ogólnego stosowania, 

- Panele krosowe zainstalować w postaci modularnej 1U 19” 24 porty, w pełni wyposażonych w moduły 
RJ45 typu keystone, 
 

Dla sieci WLAN: 
- Panele krosowe WLAN zaprojektować w postaci modularnej 1U 19” 24 porty, w pełni wyposażonych w 

moduły RJ45 typu keystone POE+, 
- PEL-e WLAN wykonać podsufitowo w postaci 1 gniazda RJ45 z wkładem typu keystone POE+, 
- Przewidzieć 8 punktów dostępowych WLAN w osi B bud. rys. E-1 rozmieszczonych wg wytycznych 

Inwestora, 
 

Dla sieci FO: 
- Wykonać podłączenie projektowanego bud. 1/31-33 z bud. 1/30, 
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- Okablowanie światłowodowe doprowadzone do GPD ma być zrealizowane kablem światłowodowym 
jednomodowym min. 12 włóknowym. Zastosować kabel światłowodowy jednomodowy 9/125µm z 
włóknami kategorii OM3/OS2, zalecanymi do transmisji 10-gigabitowych, 

- Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej wykonać z interfejsem LC w 
konfiguracji wtyk-adapter-wtyk, 

- Adaptery światłowodowe LC mają posiadać ceramiczny element dopasowujący, 
- Uniwersalny panel krosowy do połączeń szkieletowych ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych 

modułów zatrzaskowych ze złączami światłowodowymi LC-Duplex OM3/OS2, 
 
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy przeprowadzić pomiary potwierdzające wykonanie 
zgodnie z przyjętymi założeniami. Wyniki pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Minimalny zakres 
obowiązujących testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w odniesieniu do wartości granicznych 
wg normy ISO/IEC 11801 lub EN 50173: 
- Poprawność i ciągłość połączeń 
- Straty odbiciowe RL 
- Tłumienność wtrąceniowa 
- Strata przesłuchu zbliżnego NEXT 
- Sumaryczna strata przesłuchu zbliżnego PSNEXT 
- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do przesłuchu między dwiema parami ACR 
- Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu PSACR 
- Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej ELFEXT pomiędzy 
dwiema parami 
- Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 
PSELFEXT 
- Rezystancja pętli stałoprądowej 
- Opóźnienie propagacji 
- Różnica opóźnień propagacji 
- Mapa połączeń 
Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki o poziomie dokładności co najmniej level III. Urządzenie 
pomiarowe musi posiadać ważny certyfikat kalibracji – kopię certyfikatu należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej z wynikami pomiarów. 
 
11.  Uwagi 

• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP 
oraz wytycznymi branżowymi. Przed obiorem budynku należy wykonać pomiary odbiorcze. 

• Prace koordynować z innymi brygadami pracującymi na obiekcie. 
• Zasilania wykonywać przewodami typu YDY 3x1,5mm2, 3x2,5mm2 -750V. 
• Stosować tylko materiały posiadające certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie 

Polski. 
• Po zakończeniu prac przedstawić Inwestorowi protokoły z pomiarów oraz przekazać 

dokumentację powykonawczą. 
 
 
 
 

mgr inż. Michał Simiński 
 
 
 


