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1.0 . OPIS TECHNICZNY 

 
1. l Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych 
zwi¹zanych z remontem filii bibliotecznej nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach 
przy ul. Czysta 27. 
 
1.2. Podstawa opracowania. 

 
1. Inwentaryzacja stanu istniej¹cego do celów projektowych 
2. Obowi¹zuj¹ce przepisy i normy 
3. Uzgodnienie z Inwestorem 
 
1.3. Stan Istniej¹cy 

 
Po wykonaniu wizji lokalnej dla filii bibliotecznej nr 4 stwierdza siê co nastêpuje : 
Tablica Licznikowa wraz z zabezpieczeniami umieszczona zostaùa we wnêce wewn¹trz 

biblioteki. Zabezpieczenie gùówne biblioteki usytuowane w rozdzielnicy gùównej budynku . 
Instalacja w bibliotece 
Wykonana jako podtynkowa przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 i 2,5 mm2 . Stan 

techniczny instalacji zùy i zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem instalacja ma byã 

wykonana caùkowicie od nowa. 

 
1.4 Zakres projektowany 

 
Obejmowaù bêdzie : 
Zasilanie do biblioteki 
Ukùad pomiarowy  
Rozdzielnica TL 
Instalacja elektryczna w bibliotece 
Instalacja sygnalizacji wej�ciowej 
Instalacja komputerowa i telefoniczna 
Ochrona przeciwpora¿eniowa 
 
1.5. Zasilanie do biblioteki 

 
Z uwagi na to ¿e obecna linia zasilaj¹ca jest czteroprzewodowa nale¿y wykonaã j¹ 
caùkowicie od nowa. Nale¿y uùo¿yã kabel YKY 5 x 1 0 mm2 w rurze ochronnej RL 37 na 
tynku z rozdzielnic gùównej w budynku do rozdzielnicy pomiarowej w bibliotece . 
Istniej¹ce zabezpieczenie w rozdzielnicy gùównej budynku jako zabezpieczenie biblioteki 
pozostanie bez zmian. 

 
1.6. Pomiar energii 

 
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem licznik energii elektrycznej oraz lokalizacja 
tablicy gùównej pozostaje w tym samym miejscu. Wyposa¿enie TL jest zgodne z 
schematem. 
 
 

1.7. Rozdzielnica gùówna TBL 

 

Przyjêto w bibliotece rozdzielnicê wnêkow¹ dwudzieln¹ ( czê�ã licznikowa i czê�ã 
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zabezpieczeñ obwodowych). Nale¿y ja wyposa¿yã w wyù¹cznik ró¿nicowo - pr¹dowy 
P312/40A i wyù¹czniki nadmiarowe S 301 B /  jako zabezpieczenie poszczególnych 

obwodów. 
 
1.8. Instalacje elektryczne w bibliotece 

 
Obwody gniazd wykonaã przewodem typu YDYp 3 x 2,5mm

2 p/t o izolacji 750V . 
Gniazda proponuje siê z bolcem uziemiaj¹cym 16 A /podwójne/. W WC gniazda szczelne, na 
wys. l, 2m. Obwody o�wietlenia wykonaã przewodami YDYp 3 / 4 x  l,5mm2. Przewody na 
�cianach uùo¿yã p/t. Osprzêt melaminowy p /t typu � Polo" . Wyù¹czniki i przeù¹czniki na 

wys. l,4 m. Zasilanie ogrzewaczy wody wykonaã przewodem YDY 3 x 2,5mm2. Jako 
o�wietlenie ewakuacyjne przewidziano oprawy o�wietleniowe dwufunkcyjne z moduùem 

ewakuacyjny w ilo�ci 6 szt. 
 
1.9. Instalacja dzwonkowa 

 
Instalacje dzwonkow¹ przyù¹czyã do obwodu o�wietlenia gniazd wtykowych. Instalacje 
wykonaã przewodem YDYp 3 x 1,5mm2./ 750V/. Przyciski przy drzwiach wej�ciowych na 

wys. 1,4 m. Dzwonek nad drzwiami w wypo¿yczalni. 
 
1.10. Instalacja komputerowa i telefoniczna 

 
Dla instalacji telefonicznej wykorzystaã istniej¹c¹ linie telefoniczn¹, któr¹ nale¿y 
doprowadziã do projektowanej rozdzielnicy komputerowej. Rozdzielnica bêdzie wykonana 

jako podtynkowa. Rozdzielnica bêdzie wyposa¿ona w podwójne gniazdo 230V. Do 
rozdzielnicy komputerowej TK nale¿y doprowadziã istniej¹ce przyù¹cze telefoniczne 

i wszystkie przewody UTP z gniazd RJ 45. Przewody prowadzone bêd¹ w listwach 

instalacyjnych na tynku. Trasa listew instalacyjnych oraz rozmieszczenie gniazd RJ 45 
przedstawione jest na rysunku 4. Przewody teletechniczne przyjêto typu UTP 4x2x0,5 kat. 5 
drut.  
1.11. Ochrona przeciwpora¿eniowa 

 
Ochrona podstawowa - izolowanie czê�ci czynnych 
- wyù¹cznik ró¿nicowo - pr¹dowy w instalacji odbiorczej.  
Ochrona dodatkowa - samoczynne wyù¹czenie . 
- poù¹czenia wyrównawcze 
- uziemienie tj. poù¹czenie dostêpnych czê�ci przewodz¹cych z przewodem 
ochronnym przewodu zasilaj¹cego bibliotekê 
Ochronê podstawow¹ w instalacji odbiorczej wykonaã wyù¹cznikiem ró¿nicowo - 
pr¹dowym. Iw � 30 mA . Instalacja powinna posiadaã oddzielne przewody 

ochronne PE oznaczone kolorem ¿óùto-zielonym. Za wyù¹cznikiem ró¿nicowym 

przewód ochronny PE nie wolno ù¹czyã z przewodem neutralnym. W 

projektowanym obiekcie przewód ochronny prowadzony poprzez przewód 

zasilaj¹cy do rozdzielnicy RG i dalej do rozdzielnicy TL biblioteki a nastêpnie do 

obwodów gniazd i o�wietlenia . Przewiduje siê zabudowaã w rozdzielnicy 
wyù¹cznik ró¿nicowo - pr¹dowy firmy �Fael"-P304/40 A. 
 
UWAGA! 

Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w bibliotece, nale¿y wykonaã pomiary 

stanu izolacji oraz skuteczno�ci dziaùania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych. 
 

1.12. Wyù¹cznik przeciwpo¿arowy 
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W bibliotece przewiduje siê monta¿ wyù¹cznika p.po¿. wyù¹czaj¹cego napiêcie zasilania w 

pomieszczeniach biblioteki. Sterowany on bêdzie przyciskiem p.po¿ zlokalizowanym przy 

wej�ciu do biblioteki. Funkcjê t¹ bêdzie speùniaù stycznik ES463 sterowany �zerem� poprzez 
styk rozwierny przycisku p.po¿.  
 

 

1.13. Uziom wyrównawczy 

 
Biblioteka powinna byã wù¹czona w ogólny system uziomu wyrównawczego budynku 

poprzez poù¹czenie wyrównawcze miejscowe . Wykonaã je przewodem DY 2,5 mm
2 p / t . 

Uziom wyrównawczy miejscowy podù¹czyã do przewodu ochronnego w rozdzielnicy TG , 
przyù¹czyã do niego rury C.O , elementy stalowe wyposa¿enia / armatury, zlew itp.../  
 
1.14.Ochrona przepiêciowa. 

 

W celu zapewnienia ochrony przepiêciowej od wyùadowañ atmosferycznych przewiduje siê 
zabudowê w rozdzielnicy gùównej 1 kpl. ograniczników przepiêã typu ON-324 
 

1.15. Stosowane wyroby. 

 

Przy wykonywaniu robót nale¿y stosowaã wyroby ( materiaùy, urz¹dzenia, aparaturê...) 
dopuszczone do obrotu i stosowania w trybie art.10 Ustawy z dnia 7-07-94 �Prawo 

Budowlane� i obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeñ, w szczególno�ci �Zarz¹dzenie Dyr. Polskiego 

Centrum Badañ i Certyfikacji� z dnia 20-05-94 (MO-39/94). 
 
2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
2.1. Dane ogólne 

 

1. Napiêcie sieci � 230/400 V. 
2. Moc dla biblioteki bez zmian. 
3. System ochrony wg. PN-IEC 60364-4-41:2000 
wyù¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe Iw = 30 mA  
szybkie wyù¹czenie  
4. Ukùad poù¹czeñ instalacji odbiorczej � TN - S 
 
2.2. Obliczenia bilansu mocy budynku 

 
Obliczenia bilansu mocy nie przeprowadzono poniewa¿ w instalacji odbiorczej budynku 
nie wchodz¹ zmiany w zakresie dodatkowych wiêkszych obci¹¿enia . 
 
2.3. Zabezpieczeñ gùówne dla biblioteki 

 
Istniej¹ce zabezpieczenie w rozdzielnicy budynku 32 A pozostanie bez zmian. Zasilanie 
biblioteki przewodem YDY 5x10mm2 w RL 37n/ t .  
Pozostaùe obliczenia pominiêto z uwagi na bardzo maùe znaczenie i wpùyw na istniej¹cy 

ukùad instalacji elektrycznych. 
 
2.4. Obliczenie natê¿enia o�wietlenia pomieszczeniach biblioteki 

 

Obliczenia natê¿enia o�wietlenia dokonano za pomoc¹ programu CalcuLuX Wnêtrza 4.0a. 
Przyjêto wymagane �rednie natê¿enie o�wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033 500lx. 


