
OPIS  TECHNICZNY 
Do robót elektrycznych instalacji wewnętrznej 

 
Wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach I piętra budynku świetlicy w 
miejscowości Babice. 
 

1. ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE OGÓLNE 
Podstawa opracowania 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z przedstawicielami inwestora 
- plan architektoniczny obiektu 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA I WYTYCZNE WYKONAWCZE 
Projekt obejmuje: 
- demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej 
- wewnętrzna linia zasilająca 
- przebudowa tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczej 
- instalację elektryczną oświetleni pomieszczeń 
- instalację gniazd 230 V 
 

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
Projekt opracowano w oparciu o: 
- uzgodnienia z użytkownikiem 
- wizję lokalną 
- projekty związane: Projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej i opracowanie 
instalacji sanitarnych 
 
Przy opracowaniu projektu uwzględniono podstawowe Normy i Zarządzenia: 
- Ustawa prawa Budowlanego z dnia 7.07.1994r. ( tekst jednolity Dz. U. 106/2000) oraz 
zmiany ustawy z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. 80/2003) 
- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 10.04.1993r. (Dz. U. 55/93 z późniejszymi mianami) 
- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 7.07.1994r. (Dz. U. 89/94) 
- Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dn.10.04.1997r. (Dz. U.54/1997) 
- Ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002r. (Dz. U. 169/2002) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V- Instalacje 
elektryczne- 1998r. 
 

1. PN- IEC 60364      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
2. PN- 88/E- 08501   Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

      3.   PN- 91/E- 05160   Rozdzielnice i sterowanie niskonapięciowe. 
      4.   PN- 61/E- 01002    Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

5. PN- 87/E- 90050   Przewody elektro energetyczne ogólnego przeznaczenia 
                                            do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.         
       6.   PN- 87/E 90060     Przewody elektro energetyczne ogólnego przeznaczenia 
                                            Do układania na stałe. Przewody płaskie. 
       7.  PN- 84/E- 02033     Oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym. 
       8.  PN- IEC 60364-      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
             4- 41:2000               Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 



                                             Ochrona przeciw porażeniowa. 
9. PN- IEC 60364-      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

4- 43:1999               Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
                                Ochrona przed prądem przetężeniowym.     

     10.  PN- IEC 60364-       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
47:1999                   Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
                                Postanowienia ogólne.   

    11.  PN- IEC 60364-       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5-523                      Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

    12.  PN- 90/E- 05023      oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
                                             barwami lub cyframi. 

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Zgodnie z założonymi uzgodnieniami z przedstawicielami użytkownika dokumentacja 
przewiduje wykonanie: 
Remont instalacji elektrycznych w zakresie wewnętrznych linii zasilania i tablicy; oświetlenia 
ogólnego, gniazd odbiorczych 230V. Obwodów wyrównawczych. Wyłącznik główny ppoż. 
 

OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
- Projekt budowlany  przebudowy pomieszczeń. 
 

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE 
- Stan istniejący. 
Zasilanie budynku odbywa się linią kablową 0,4 kV ze złącza kablowego sieci energetycznej.  

 
5.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ 

W pomieszczeniach remontowanych I piętra należy przeprowadzić demontaż istniejących 
instalacji elektrycznych i urządzeń, po uprzednim odłączeniu instalacji I p. od tablicy głównej 
licznikowej TAL. 
 

5.2. ZASILANIE I TABLICE ROZDZIELCZE 
Należy wykonać obwody instalacji elektrycznych zasilających pomieszczenia I piętra i 
wykonać zabezpieczenia tych obwodów w tablicy bezpiecznikowej ,,T1’’. Dla ochrony 
napięciowej obwodów zainstalować ochronniki napięciowe typu B i C. Ich zadaniem jest 
ochrona przed wniknięciem do instalacji prądów piorunowych i przepięć łączeniowych oraz 
ograniczenie wartości przepięć do 1,5 kV. Ochronniki klasy ,,B” i ,,C” typu DEHN quart 
zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Można zastosować ochronniki innego producenta 
spełniającego wymogi ochrony przepięciowej. Ochronniki uziemić za pomocą przewodu 
YLY fi 10mm2 do otoku instalacji odgromowej. 
 

5.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ 
 Projektuje się wymianę obwodów i opraw oświetleniowych w salach ekspozycyjnych, w 
pomieszczeniach zbiorów etnograficznych oraz korytarza i WC. Rozmieszczone oprawy 
oświetlenia typu ,raster n/t (Lugclassic Square n/t). Wszystkie obwody wykonać pod tynk 
przewodami YDY ϕ3x1,5mm2. W oprawach zainstalować świetlówki trójpasmowe o barwie 
światła ciepłej. Po zakończeniu prac wykonać pomiar natężenia oświetlenia. Obciążenie 
elektryczne należy równomiernie rozłożyć na trzy fazy. Do zabezpieczenia obwodów 
oświetleniowych zastosować wyłączniki P304 B10A-30mmA. Oprawy oświetleniowe 
montować w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach oraz 
opisem oznaczeń. 
 



5.4. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V 
Projektuje się wykonanie obwodów dla gniazd wtyczkowych ogólnie dostępnych. Instalację 
gniazdek wtyczkowych 1- fazowych ogólnie dostępnych wykonać przewodem YDY ϕ3x 
2,5mm2 pod tynkiem z tablicy T1. Stosować gniazda wtyczkowe podtynkowe z bolcami 
ochronnymi. Obciążenie elektryczne należy równomiernie rozłożyć na trzy fazy. Gniazda 
wtyczkowe zabezpieczono wyłącznikami różnicowo- prądowymi P304 B20A(B25A) 30mA. 
 

5.5. OCHRONA PRZECIW PORAŻENIOWA 
Podstawą opracowania ochrony od porażeń prądem elektrycznym, jest Polska Norma    PN-
ICE60364 ,,Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
W projekcie instalacji przyjęto jako środki ochrony: 
1) Zastosowanie urządzeń o izolacji ochronnej w II klasie w odniesieniu do obwodów tablic i 
wyłączników. 
2) Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym poprzez zastosowanie 
wyłączników różnicowych- prądowych. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być z bolami 
ochronnymi. 
 

6. ODBIORY INSTALACJI I UWAGI EKSPOLOATACYJNE 
Przed przystąpieniem do prac elektrycy winni zdemontować elementy instalacji elektrycznych 
remontowanych pomieszczeń nadających się do dalszego wykorzystania. Całość prac 
instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych instalacji elektrycznej. 
Zobowiązuje się Wykonawcę robót do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów 
BHP, jak również do stosowania materiałów i urządzeń posiadających atest i nie emitujących 
substancji szkodliwych dla zdrowia. Prace elektryczne koordynować z pracami sanitarnymi 
budowlanymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy bezwzględnie sprawdzić 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykonując pomiary kontrolne. Wykonawca po 
zakończeniu prac zobowiązany jest przedstawić wyniki pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, stanu izolacji obwodów, oporności uziemień, natężenia oświetlenia, 
oraz skuteczności działania wyłączników różnicowo- prądowych. Przy montażu i podłączeniu 
gniazd wtyczkowych należy zwrócić uwagę na prawidłowe ich podłączenie. Kolory żył 
przewodów układanych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami dla żyły 
ochronnej ,,PE”. Kolor żółto- niebieski, a dla przewodu neutralnego ,,N” kolor niebieski. 
 

7.  UWAGI KOŃCOWE 
- Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo- budowlanych instalacje elektryczne 
zeszyt 1 i 2. 
- Zobowiązuje się wykonawcę robót do przestrzegania przepisów BHP, oraz stosowania 
materiałów i urządzeń posiadających certyfikat B. 
- Prace elektryczne koordynować z branżą sanitarną i budowlaną. 
- Obciążenie elektryczne rozłożyć równomiernie na fazy. 
- Przewody p/t powinny być prowadzone w liniach prostych i pokryte tynkiem o grubości 
min. 5 mm. 
- W pomieszczeniach piwnicznych, strychowych oraz narażonych na okresowe działanie 
wody stosować osprzęt szczelny, P44.   


