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I.DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE  

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

              Warszawa, 08.2017 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
W związku z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy - prawo 
Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
wykonawczy instalacji grzewczo-nawiewnej w budynku nr 35 Wojskowych Zakładów Lotniczych 
nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie 
 
dla obiektu: 
 
BUDYNEK NR 35 WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. 
ODDZIAŁ W DĘBLINIE 
UL. LOTNIKÓW POLSKICH 4  
08-521 DĘBLIN 
 
w branży: ELEKTRYCZNEJ  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
imię, nazwisko, podpis 
mgr inż. Michał Wieczorek 
 
 
 

Warszawa, 08.2017 
 
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
W związku z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy - prawo 
Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
wykonawczy instalacji grzewczo-nawiewnej w budynku nr 35 Wojskowych Zakładów Lotniczych 
nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie 
 
dla obiektu: 
 
BUDYNEK NR 35 WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. 
ODDZIAŁ W DĘBLINIE 
UL. LOTNIKÓW POLSKICH 4  
08-521 DĘBLIN 
 
w branży: ELEKTRYCZNEJ  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
imię, nazwisko, podpis 
mgr inż. Bogdan Jarus 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ORAZ 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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II.OPIS TECHNICZNY  

3. DANE OGÓLNE 

3.1. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 

- Inwentaryzacja budynku styczeń 2009r, Ryszard Drążyk 
- Dokumentacja powykonawcza rozdzielnic oddziałowych galwanizerni 
- Założenie i wytyczne przekazane przez Inwestora 
- Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie 
- Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7.06.2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 
844 z późniejszymi zmianami) 
 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji 
grzewczo-nawiewnej w budynku nr 35 Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. S.A. 
Oddział w Dęblinie. Niniejsze opracowanie obejmuje: 

- wymianę przewodów zasilających między rozdzielnicą R2 a zespołami 
nawiewnymi Nx, 

- dostosowanie istniejącej rozdzielnicy R2 do zasilania zespołów grzewczo-
nawiewnych Nx, 

- wykonanie rozdziału punktu PEN w rozdzielnicy R2 na N i PE wraz z 
doprowadzeniem uziemiania połączonego z istniejącym uziomem otokowym. 
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4. INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE 
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA DOKUMENTACJI 

 
4.1. Rozdzielnica R-2 
 
Na obiekcie zinwentaryzowano rozdzielnicę R-2, z której zasilanie są zespoły nawiewne. 
Wprowadzenie kabli do rozdzielnicy uszczelnione przy pomocy dławików. Wyposażenie 
rozdzielnicy zgodne ze zdjęciami i dołączonymi schematami. 
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4.2. Rozdzielnica R-ZD 
 
Na obiekcie zinwentaryzowano rozdzielnicę R-ZD, z której sterowane są urządzenia, w 
tym zespoły nawiewne. Wprowadzenie kabli do rozdzielnicy uszczelnione przy pomocy 
dławików. Wyposażenie rozdzielnicy zgodne ze zdjęciami i dołączonymi schematami. 
 

 
 

 

4.3. Istniejące instalacje zasilające zespoły nawiewne 
 

Istniejące instalacje zasilające zespoły nawiewne wykonana są w układzie TN-C. 
Zasilanie do urządzeń wykonane w miedzi przewodami YDY/YKY. Instalacje zasilające 
urządzenia znajdują się na poziomie piwnicy. Kable i przewody w ciągach głównych 
prowadzone na drabinkach, natomiast doprowadzenie zasilania do urządzeń wykonane w 
korytkach.  
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4.4. Bilans mocy 
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5. ZMIANY W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH 

5.1. Zmiana układu sieci  
Istniejącą rozdzielnicę R-2 należy przystosować do układu sieci TN-S (wymagany 
przewód PE). W tym celu należy doprowadzić do rozdzielnicy przewodów uziemiający 
połączone z uziomem istniejącym (wspólnym dla instalacji odgromowej budynku).  

Punkt PEN istniejącej rozdzielnicy R-2 połączyć z przewodem uziemiającym otrzymując 
układ TN-C-S (uziemiony punkt PEN). W rozdzielnicy R-2 zamontować również szynę PE 
do przyłączenia żył żółtozielonych (żył PE) przewodów zasilających. 

 

5.2. Zasilanie zespołów nawiewnych 
Poniżej przedstawiono podstawowe czynności związane z zasilaniem elektrycznym jakie 
należy wykonać przy zamianie istniejących zespołów nawiewnych na nowe. 
 
Zespół nawiewny N1 / 103 
 
Na potrzeby wymiany istniejącego zespołu nawiewnego złożonego z nagrzewnicy oraz 
wentylatora (moc elektryczna zespołu - 17kW) na nowy przewiduje się następujące 
czynności: 
a. wyłączenie odpowiedniego obwodu w rozdzielnicy R-2 – aparat Q3, 
b. odłączenie zasilania zespołu nawiewnego 103 (wypięcie/wyciągnięcie kabla 
zasilającego z urządzenia) – przewód YAKY 4x25mm2, 
c. zainstalowanie tablicy zasilająco-sterującej (poza zakresem opracowania, dostawa 
i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
d.  montaż nowego przewodu zasilającego YDYżo 5x6 mm2 po trasie istniejącego 
przewodu zasilającego 
e. wymiana zabezpieczenia nadprądowego z wyłącznika silnikowego 30-40A na 
wyłącznik instalacyjny 3-fazowy, 25A ze stykami pomocniczymi. 
f.  wprowadzenie nowego przewodu YDYżo 5x6 mm2 (L1, L2, L3, N, PE) do 
rozdzielnicy R-2 oraz do tablicy zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem 
g. demontaż istniejącego przewodu YAKY 4x25mm2, 
h. wykonanie podłączenia między tablicą zasilająco-sterującą (przewidywane 
parametry to Ps=10,1kW; Is=15,4A) a odpowiednimi elementami zespołu nawiewnego N1 
(poza zakresem opracowania, dostawa i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
i. załączenie ponowne zasilania. 
Uwaga: przy zmianie parametrów urządzenia należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
doboru zabezpieczenia, stycznika, przewodu zasilającego. 
 
Zespół nawiewny N2 / 102 
 
Na potrzeby wymiany istniejącego zespołu nawiewnego złożonego z nagrzewnicy oraz 
wentylatora (moc elektryczna zespołu - 17kW) na nowy przewiduje się następujące 
czynności: 
a. wyłączenie odpowiedniego obwodu w rozdzielnicy R-2 – aparat Q2, 
b. odłączenie zasilania zespołu nawiewnego 102 (wypięcie/wyciągnięcie kabla 
zasilającego z urządzenia) – przewód YAKY 4x25mm2, 
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c. zainstalowanie tablicy zasilająco-sterującej (poza zakresem opracowania, dostawa 
i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
d.  montaż nowego przewodu zasilającego YDYżo 5x6 mm2 po trasie istniejącego 
przewodu zasilającego 
e. wymiana zabezpieczenia nadprądowego z wyłącznika silnikowego 30-40A na 
wyłącznik instalacyjny 3-fazowy, 25A ze stykami pomocniczymi. 
f.  wprowadzenie nowego przewodu YDYżo 5x6 mm2 (L1, L2, L3, N, PE) do 
rozdzielnicy R-2 oraz do tablicy zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem 
g. demontaż istniejącego przewodu YAKY 4x25mm2, 
h. wykonanie podłączenia między tablicą zasilająco-sterującą (przewidywane 
parametry to Ps=10,1kW; Is=15,4A) a odpowiednimi elementami zespołu nawiewnego N2 
(poza zakresem opracowania, dostawa i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
i. załączenie ponowne zasilania. 
Uwaga: przy zmianie parametrów urządzenia należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
doboru zabezpieczenia, stycznika, przewodów zasilających. 
 
Zespół nawiewny N3 / 101 
 
Na potrzeby wymiany istniejącego zespołu nawiewnego złożonego z nagrzewnicy oraz 
wentylatora (moc elektryczna zespołu - 17kW) na nowy przewiduje się następujące 
czynności: 
a. wyłączenie odpowiedniego obwodu w rozdzielnicy R-2 – aparat Q1, 
b. odłączenie zasilania zespołu nawiewnego 101 (wypięcie/wyciągnięcie kabla 
zasilającego z urządzenia) – przewód YAKY 4x25mm2, 
c. zainstalowanie tablicy zasilająco-sterującej (poza zakresem opracowania, dostawa 
i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
d.  montaż nowego przewodu zasilającego YDYżo 5x6 mm2 po trasie istniejącego 
przewodu zasilającego 
e. wymiana zabezpieczenia nadprądowego z wyłącznika silnikowego 30-40A na 
wyłącznik instalacyjny 3-fazowy, 25A ze stykami pomocniczymi. 
f.  wprowadzenie nowego przewodu YDYżo 5x6 mm2 (L1, L2, L3, N, PE) do 
rozdzielnicy R-2 oraz do tablicy zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem 
g. demontaż istniejącego przewodu YAKY 4x25mm2, 
h. wykonanie podłączenia między tablicą zasilająco-sterującą (przewidywane 
parametry to Ps=10,1kW; Is=15,4 A) a odpowiednimi elementami zespołu nawiewnego N3 
(poza zakresem opracowania, dostawa i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
i. załączenie ponowne zasilania. 
Uwaga: przy zmianie parametrów urządzenia należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
doboru zabezpieczenia, stycznika, przewodów zasilających. 
 
Zespół nawiewny N4 / 96 
 
Na potrzeby wymiany istniejącego zespołu nawiewnego złożonego z nagrzewnicy oraz 
wentylatora (moc elektryczna zespołu - 17kW) na nowy przewiduje się następujące 
czynności: 
a. wyłączenie odpowiedniego obwodu w rozdzielnicy R-2 – aparat Q4, 
b. odłączenie zasilania zespołu nawiewnego 96 (wypięcie/wyciągnięcie kabla 
zasilającego z urządzenia) – przewód YAKY 4x25mm2, 
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c. zainstalowanie tablicy zasilająco-sterującej (poza zakresem opracowania, dostawa 
i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
d.  montaż nowego przewodu zasilającego YDYżo 5x10 mm2 po trasie istniejącego 
przewodu zasilającego 
e. wymiana zabezpieczenia nadprądowego z wyłącznika silnikowego 30-40A na 
wyłącznik instalacyjny 3-fazowy, 32A ze stykami pomocniczymi. 
f.  wprowadzenie nowego przewodu YDYżo 5x10 mm2 (L1, L2, L3, N, PE) do 
rozdzielnicy R-2 oraz do tablicy zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem 
g. demontaż istniejącego przewodu YAKY 4x25mm2, 
h. wykonanie podłączenia między tablicą zasilająco-sterującą (przewidywane 
parametry to Ps=11,0kW; Is=21,4A) a odpowiednimi elementami zespołu nawiewnego N4 
(poza zakresem opracowania, dostawa i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
i. załączenie ponowne zasilania. 
Uwaga: przy zmianie parametrów urządzenia należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
doboru zabezpieczenia, stycznika, przewodów zasilających. 
 
Zespół nawiewny N5 / 95 
 
Na potrzeby wymiany istniejącego zespołu nawiewnego złożonego z nagrzewnicy oraz 
wentylatora (moc elektryczna zespołu – 5,5kW) na nowy przewiduje się następujące 
czynności: 
a. wyłączenie odpowiedniego obwodu w rozdzielnicy R-2 – aparat Q5, 
b. odłączenie zasilania zespołu nawiewnego 95 (wypięcie/wyciągnięcie kabla 
zasilającego z urządzenia) – przewód YAKY 4x16mm2, 
c. zainstalowanie tablicy zasilająco-sterującej (poza zakresem opracowania, dostawa 
i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
d.  montaż nowego przewodu zasilającego YDYżo 5x4 mm2 po trasie istniejącego 
przewodu zasilającego 
e. wymiana zabezpieczenia nadprądowego z wyłącznika silnikowego 9-14A na 
wyłącznik instalacyjny 3-fazowy, 16A ze stykami pomocniczymi. 
f.  wprowadzenie nowego przewodu YDYżo 5x4 mm2 (L1, L2, L3, N, PE) do 
rozdzielnicy R-2 oraz do tablicy zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem 
g. demontaż istniejącego przewodu YAKY 4x16mm2, 
h. wykonanie podłączenia między tablicą zasilająco-sterującą (przewidywane 
parametry to Ps=5,1kW; Is=8,10A) a odpowiednimi elementami zespołu nawiewnego N5 
(poza zakresem opracowania, dostawa i montaż wg projektu branży sanitarnej) 
i. załączenie ponowne zasilania. 
Uwaga: przy zmianie parametrów urządzenia należy ponownie sprawdzić prawidłowość 
doboru zabezpieczenia, stycznika, przewodów zasilających. 
 

5.3. Ochrona od porażeń 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed 
dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
realizowane przez wyłączniki nadmiarowoprądowe 
 
Układ sieci rozdzielnicy R2 - TN-C-S. 
Układ sieci nowych instalacji elektrycznych w zakresie opracowania - TN-S. 
 



 
 

 

strona 18 

 
 

5.4. Instalacje prowadzone w korytkach/na drabinkach 
Nowe instalacje zasilające prowadzić w istniejących korytkach i na drabinkach. W 
przypadku zastosowania nowych tras bez korytek/drabinek linie zasilające prowadzić w 
rurkach osłonowych sztywnych białych na uchwytach systemowych zamocowanych 
bezpośrednio do stropu lub ścian. Takie rozprowadzenie należy stosować przy 
wykonywaniu linii zasilających o długości większej niż 0,3m. Uchwyty rozmieszczać nie 
rzadziej niż co 100cm oraz nie więcej niż 20cm przy każdym końcu rurki. 
 

5.5. Bilans mocy 

Pobl

[V] [kW] [kW]
1 N1 (103) PIWNICA 400 1 10,10 1,00 10,10 YDYżo 5x6
2 N2 (102) PIWNICA 400 1 10,10 1,00 10,10 YDYżo 5x6
3 N3 (101) PIWNICA 400 1 10,10 1,00 10,10 YDYżo 5x6
4 N4 (96) PIWNICA 400 1 11,00 1,00 11,00 YDYżo 5x10
5 N5 (95) PIWNICA 400 1 5,10 1,00 5,10 YDYżo 5x4

typkj

ROZDZIELNICA R-2

lp.

ODBIÓR OPRZEWODOWANIE

oznaczenie lokalizacja Un

ilo
ść Pi lub Pz

stan normalny
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