




























































































































































































































































































































































AKTUALIZACJA WPROWADZONA DO

PROJEKTU.

PRZEDSTAWIONE PONIŻSZE ZMIANY SĄ AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCE

AKTUALIZACJA RYSUNKÓW BUDOWLANYCH 

- RZUT PARTERU RYS . A2

- RZUT PIĘTRA RYS. A3

AKTUALIZACJA RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OPIS

- RZUT PIWNICY RYS. EW 1

- RZUT PARTERU RYS. EW 2

- RZUT PIĘTRA RYS. EW3

- ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE RYS. EW4

- OPIS
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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej łącznika budynków w 

Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie ul. Szpitalna 30. 

 

 Podstawę opracowania stanowią: 

• obowiązujące normy i przepisy 

• wytyczne użytkownika 

• zlecenie inwestora 

• wytyczne branżowe 

• wytyczne technologiczne urządzeń 

 Projekt obejmuje: 

• rozbudowa rozdzielnicy piętrowej 

• instalacje elektryczne oświetlenia 

• instalacje elektryczne drzwi automatycznych 

 

2. Technologia i wymagania montażu 

 a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

• mocowanie puszek w ścianach i wyłączników w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia, 

• jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu, 

  b) Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych  

i pionowych. 

 c) Kucie bruzd 

• bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku, 

• przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna 

być taka, aby odstępy miedzy przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm, 



• przewody zaleca się układać jednowarstwowo, 

• zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję, 

• zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno- 

budowlanych. 

 d) Osadzenie puszek 

Puszki p/t należy osadzać na ścianach przed ich tynkowaniem w sposób trwały za pomocą 

kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich 

górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzonych przewodów. 

 e) Układanie i mocowanie przewodów 

• w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania, 

• przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe, 

• zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 

• podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 

• przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm 

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, 

• do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

• przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek,  

a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 

• zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

 f) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

• łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym  

i w odbiornikach, nie wolno stosować połączeń skręcanych, 

• przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, 

• do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 

do jakich zacisk ten jest przystosowany, 

• długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, 

• zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 



mechanicznych, 

• końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

3. Rozdzielnia elektryczna 

 Zbudować rozdzielnice elektryczne na parterze i piętrze projektowanego budynku i 

rozbudować istniejącą w piwnicy budynku ginekologii. Rozbudować według schematu EL-04. 

Dobór zabezpieczeń wskazany na schemacie. Rozdzielnie wykonać jako p/t. Zasilanie z 

istniejących pod-rozdzielni ustalić z inwestorem na obiekcie. Rozdzielnia na parterze musi 

pomieścić minimum 34 moduły i na piętrze minimum 24 moduły. Rozdzielnie powinny być 

zamykane na patent bądź kłódkę elektryczną, dostęp osób tylko upoważnionych. Instalacje 

wykonywane w obrębie piwnicy budynku ginekologii włączyć w istniejącą instalację 

oświetleniową,  

 

4. Instalacja oświetleniowa 

 Instalację oświetleniową  wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2/750 V p/t oraz częściowo 

YDY 4 x 1,5 mm2/750 V p/t . Wykonać jako instalację w tynku. Wyłączniki montować na wys. 1,4 

m. Stosować podział na obwody wg oznaczenia na rysunku EL – 01, EL – 02 i EL - 03. Stosować 

osprzęt wtynkowy Cariva (Legrand) w kolorze białym lub podobny w systemie ramkowym. 

Sterowanie oświetleniem projektowane jest jako lokalne, poprzez łączniki instalacyjne podtynkowe 

instalowane w poszczególnych pomieszczeniach. Połączeń dokonywać w puszkach pogłębionych 

oraz w rozetach. Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o oprawy nastropowe 

wyposażone w świetlówki liniowe.   

Proponuje się zastosować oprawy lub zamienne o takich samych charakterystykach: 

• Rubin Clean 4x18W IP65 PLX G8 (opalizowane) - nastropowa 

• LTV SM 2x36 (opalizowane) - nastropowa 

• EVAN – 13 – ścienna boczna 

• TWINS „EXIT” – oprawa ewakuacyjna z piktogramem EXIT autonomia 3h 

Do wyłączników opraw umieszczonych na zewnątrz wejścia głównego oraz oświetlenia bocznego  

korytarza łącznika podłączyć wyłącznik zmierzchowy hermetyczny. Wyłącznik zmierzchowy 

umieścić na zewnątrz według rysunków wykonawczych. Układ podstawowy sterowany będzie z 

wyłącznika natynkowego, czujnik zmierzchowy ma za zadanie blokować zapalanie oświetlenia na 

zewnątrz w ciągu dnia. 

Rozmieszczenie opraw według schematu doboru opraw i rozmieszczenia symetrycznego.  

W przypadku problemów konsultować z inwestorem na obiekcie. 

Przy wejściu głównym zaprojektowano oświetlenie według wymogów normatywnych  



(PN-EN 12464-1) by uzyskać natężenie oświetlenia 100 [lx].  Zastosować do wszystkich opraw 

świetlówki liniowe o współczynniku oddawania barw Ra ≥ 80 światło robocze barwy białej.  

 

5. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 Projektuje się oświetlenie awaryjne umożliwiające ewakuację z pomieszczeń w razie braku 

zasilania podstawowego. W wybranej oprawach według rysunków oznaczonej dodatkowo jako AW 

zainstalować moduł zasilania awaryjnego (samodzielny inwerter z indywidualnym akumulatorem) 

o czasie autonomii 3 godziny. Instalacja oświetleniowa do lampy awaryjno-użytkowej zostanie 

wykonana przewodem YDY 4x1,5mm2 od wyłącznika. Zasilanie modułu spod wyłącznika bądź 

rozety. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem EXIT montowane do sufitu ściany zasilić z  

oddzielnych obwodów oświetleniowych na nowo budowanym obiekcie, na obiekcie użytkowanym 

zasilić z lokalnych rozet  zasilających (uzgodnić z inwestorem na obiekcie). 

 

6. Obwody specjalne – instalacja przeciw pożarowa i wejściowa drzwi 

 Zaprojektowano instalację przeciw pożarową zbudowaną na systemie Polon Alfa opartej o 

centralę pożarową IGNIS 1080 oraz centralę sterującą klapami dymowymi UCS 6000. Centrala 

Ignis 1080 będzie podłączona do 4 linii dozorujących Lz1, Lz2, Lz3 i Lz4 współpracującymi z 

czujnikami dymu i ciepła DOT40 z wskaźnikami zadziałania WZ-31, oraz ręcznymi ostrzegaczami 

pożaru ROP-4001 i sygnalizatorami akustycznymi  SAW-6101. Rozmieszczenie według rysunków 

wykonawczych. Wszystkie instalacje przeciw pożarowe łącznie z zasilającą wykonać przewodami 

niepalnymi. Na oddziale ginekologi (parter) i położnictwa (piętro) wykorzystać istniejące 

okablowanie niepalne przygotowane nad sufitem podwieszonym (wskaże inwestor). Instalacje 

wykonać jako pod tynkowe. Do uniwersalnej centrali sterującej dołączyć przyciski oddymiania PO-

63 , przycisk przewietrzania oraz siłowniki wykonawcze otwierania klap oddymiających na parterze 

i piętrze klatki schodowej budynku ginekologii. Zastosować siłowniki zębatkowe 24V np. napęd 

zębatkowy 24V, 800N/500mm/1A – ZA85/500. Centrale sprzężyć ze sobą jako współpracujące i  

wyposażyć z akumulatory podtrzymujące pracę oraz podać sygnały zadziałania do maszynowni 

windy oraz maszynowni platformy windowej. Centrale sterującą UCS 6000 wyposażyć w 

niezbędne moduły MZU-60, MPD-60, MKA-60,MGS-60, MGL-60, zasilacz i akumulatory 2 x 

7,2Ah 12V. Instalację p.poż. Wykonywać następującymi przewodami: 

- czujniki dymu - YnTKSYekw 2x2x0,8 

- ROP-y, sygnalizatory – YnTKSYekw 1x2x0,8 

- siłowniki – HDGs 2x1,5 300/500 

- przyciski oddymiania – YnTKSYekw 4x2x0,8 

- zasilanie central HDGs 3x1,5 300/500 



 

 Projektuje się również do drzwi wejściowych na korytarze oddziałów oraz piwnicy 

kontrolery dostępu do pomieszczeń na kod i kartę zbliżeniową np. Roger PR602LCD-DT 

współpracującą ze zworami elektromagnetycznymi np. EL-350 180kg 12V zamontowanymi na 

drzwiach i przyciskami wyjścia np. BT-4 natynkowy metalowy styk NO po stronie korytarzy i 

lokalnymi zasilaczami 12V np. PS20 2A/12VDC podłączonymi do sieci lokalnej istniejącej 

obiektu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli dostosować się do przepisów ewakuacji 

obiektu, gdyż po zaniku napięcia zasilającego drzwi będą mogły funkcjonować tradycyjnie z 

samozamykaczem.  

7. Środki ochronne od porażeń elektrycznych 

 Ochrona przeciwporażeniową jest realizowana jako samoczynne wyłączenie zasilania  

w układzie TN-S poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe. Wyłączniki 

różnicowo-prądowe stosowane do zabezpieczeń obwodów stosować na prąd upływu ∆ I= 30 mA. 

Do projektowanych instalacji wykonać pomiary elektryczne i oświetlenia ewakuacyjnego 

przewidziane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Bilans mocy 

Zapotrzebowanie na moc budowy łącznika Szpital Żnin 

l.p. Rozdzielnia 
Oznaczenie 

Obwód Moc 
Zapotrzebowana 

Max 

Współczynnik 
jednoczesności 

Moc 
Użytkowa 

1 R-1 Piwnica Oświetlenie 0,121 kW 1 0,121 kW 

2 R0 Parter Oświetlenie 0,504 kW 1 0,504 kW 

  Gniazda 1-f 1,0 kW 0.4 0,4 kW 

  Obw, spec, - p.poż. 0.5 kW 1 0,5 kW 

  Winda 1 4.7 kW 0.4 1,88 kW 

  Winda Platforma 2.3kW 0.2 0,46 kW 

3 R1 Piętro Oświetlenie 0,844kW 0.8 0,68 kW 

  Gniazda 1-f 2.0 kW 0.5 1 

    RAZEM 5,545 kW 

 

 

9. Wykaz dołączonych schematów 

• EL - 01 - Instalacja elektryczna - piwnica 

• EL - 02 - Instalacja elektryczna - parter 

• EL - 03 - Instalacja elektryczna – piętro 

• EL – 04 - Rozdzielnia elektryczna parter i piętro 



 

10. Uwagi końcowe 

 Prace elektroinstalacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego i obowiązującymi Normami. 

Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia spełniające wymogi 

Prawa Budowlanego oraz obowiązujących Polskich Norm. 

 Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzić odpowiednie dla danego urządzenia 

próby  

i badania potwierdzające prawidłowość ich działania. 

 


