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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332, z późn. 

zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany techniczny 

budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla 
OSP Przyłogi, rehabilitacji z gabinetem lekarskim wraz z infrastrukturą techniczną  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Adres:   26-212 Smyków 
 

Jednostka ewidencyjna: 260504_2 Smyków, Przyłogi- Gmina Smyków 
 

Obręb i numer  

ewidencyjny działek: 552, obręb ewidencyjny 0006 Przyłogi 
 

Inwestor: Gmina Smyków 
  Smyków 19 
  26-212 Smyków 
 
 
 
 
 
 
        

  Instalacje elektryczne: Nr uprawnień, specjalność: 

Projektant:  inż. Robert Kucharski LOD/0622/PWOE/06 

   upr. bud. w specjalności instalacyjnej  

  ……………………………………………………………..   w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń  

                          data i podpis   elektrycznych i elektroenergetycznych 

   do  projektowania i kierowania  

   robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 

 

Sprawdzający: mgr inż. Michał Jaworski LOD/1692/PWOE/12 

   upr. bud. w specjalności instalacyjnej  

  ……………………………………………………………..   w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń  

                          data i podpis   elektrycznych i elektroenergetycznych 

   do  projektowania i kierowania  

   robotami budowlanymi bez ograniczeń 
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OPIS TECHNICZNY. 

3. W s t ę p. 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji są instalacje elektryczne i ochronne oraz system 
oddymiania klatki schodowej, instalacji fotowoltaiki niezbędne do funkcjonowania 
projektowanego budynku zlokalizowanego w m. Przyłogi 19, projektowany na działce o nr ew. 
552 , obręb 0006 Przyłogi, 

Podstawę opracowania projektu stanowią;  

- zlecenie Inwestora, 
- przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych, 
- wskaźniki zapotrzebowania mocy dla zabudowy wielorodzinnej wyposażonej według 

obowiązującej normy SEP- E-0002, 
- Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2019 SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH; 
- dokumentacja techniczna i karty katalogowe D+H 
- Prawo  Budowlane tekst ustawy z 7 lipca 1994 roku wraz z nowelizacją – 30 kwietnia 2003 

(Dz.U. nr 93). 
- napięcie zasilania budynku 230 / 400 V, 
- moc szczytowa dla budynku rehabilitacji z gabinetem lekarskim 61,37kW oraz budynku 

użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi 
82,45kW, studnia głębinowa 9kW. 

- podkłady budowlane w skali 1:100 

Polskie normy w instalacjach elektrycznych: 
• SEP-E 0002:2002 – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania 

zapotrzebowania mocy.  

• PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

• PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 
w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 
tablicowe.  

• PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne.  

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

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi.  

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we 
wnętrzach. 

• PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne  - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

• PN-EN 1838:2005P Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne. 

• PN-EN 50172:2005P System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 



6 

• PN-EN 61347-2-7:2012P Urządzenia do lamp. Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące 
urządeń elektrycznych zasilających z akumulatorów do oświetlenia awaryjnego (z własnym 
zasilaniem). 

• PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

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

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

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 
Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

• PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 

•  PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

• PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu  
i zagrożenie życia. 

• PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 

4. Opis stanu projektowanego. 

Opracowanie niniejsze  obejmuje wykonanie następujących robót: 

- Wybudowanie linii zasilających od złączy pomiarowych do rozdzielnic budynków,  
-     Montaż rozdzielnic głównych poszczególnych części budynku, 
- Wykonanie instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych, 
- Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej, 
- Ochrony  przeciw-przepięciowej i odgromowej, 
- Instalacji fotowoltaicznej, 
 

5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 

Niniejsza dokumentacja techniczna, nie obejmuje budowy przyłączy do układów 
pomiarowych.. 

Dokumentacja obejmuje budowę wewnętrznych linii zasilających od złączy pomiarowych 
do rozdzielnic głównych oraz pozostałych instalacji odbiorczych zgodnie z rysunkiem nr 17 wg 
lokalizacji na rys. nr 16.     

Zasilenie poszczególnych rozdzielnic głównych od złącza kablowego do głównych 
wyłączników prądu wykonać kablami typu YKXs wg rys. nr 13-15 ułożonymi na wejściu i wyjściu 
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w rurach osłonowych DVK 50mm. Z rozdzielnic głównych zasilić poszczególne obwody 
przewodami typu YDYżo oraz YKY wg rys. nr 1-7 ułożonymi pod tynk oraz w rurach osłonowych 
typu RL lub w metalowych korytach na uchwytach nad sufitem podwieszanym i na zewnątrz. 
Całość wykonać zgodnie z załączonymi schematami ideowymi instalacji elektrycznej. 

Przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń podano na schematach rozdzielnic  
wg rysunku 13 - 15. Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDYżo  3 x 1,5 mm2.   

Zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109. poz. 719 z dni a 22.06.2010 r)  instalacj ę elektryczn ą, 
należy wyposa żyć w przeciwpo żarowe wył ączniki pr ądu FRX 125A z cewkami 
wyzwalaj ącymi podł ączonymi do przycisków GWP (przy wej ściach głównych do 
poszczególnych odr ębnych cz ęści budynku) wył ączających zasilania w całym budynku. 
 Napięcie na przycisk - ppo ż. podać poprzez zabezpieczenie S301/B4 przewodem HDGS.  
Obwód zasilający wyłącznik p.poż. wykonać przewodem bezhalogenowym w izolacji z gumy 
silikonowej, nierozprzestrzeniającym płomienia do 90 min, typu HDGs 3x1mm2 - FE180/PH90. 
Wyłącznik p. poż. należy oznaczyć i opisać w sposób czytelny i trwały. 
 

6. Instalacje odbiorcze. 

Instalacja o świetlenia: 
W budynku projektuje się instalację podtynkową wykonaną wg rysunku nr 1, 2 

przewodami YDYżo 3x1,5mm2. Osprzęt górny i dolny wykonać jako podtynkowy o klasie 
ochronności IP20. Wyłączniki montować na wysokości 1,1m od poziomu podłogi. W budynku 
łączyć poszczególne obwody przy pomocy puszek podtynkowych. Połączenia w puszkach 
wykonać przy pomocy złączek oczyszczonych uprzednio żył. Poszczególne obwody 
zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi i nadmiarowo - prądowymi wg schematu 
rozdzielnicy.  
W celu zapewniania oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy awaryjne 1h, 
zapewniającymi oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne muszą posiadać atesty i 
certyfikaty CNBOP. Wszystkie oprawy powinny posiadać kondensatory do kompensacji mocy 
biernej.  
Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux. Instalację należy wykonać 
oprawami dowolnej marki o równorzędnych bądź lepszych parametrach technicznych od opraw 
ujętych w opracowaniu. 
 
Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urz ądzeń: 
 W budynku projektuje się instalację gniazd wtykowych i zasilania urządzeń jako 
podtynkową wykonaną wg rysunku nr 3-6 przewodami YDYżo 3x2,5 mm2, YDYżo 5x4 mm2, 
YKY 5x10 mm2. 
Osprzęt wykonać jako podtynkowy o klasie ochronny IP20 z wyjątkiem  WC i garażu, gdzie 
należy zastosować osprzęt o klasie ochronności  min IP44. Gniazda montować na wysokości 
ustalonej z Inwestorem. Połączenia wykonać w puszkach za pomocą złączek oczyszczonych 
uprzednio żył. Osprzęt elektryczny należy montować w odległości minimalnej 0,6m od wylewek 
kranów zlewozmywaków i umywalek. 
 
Instalacja ł ączności radiowej  
Przed wyburzeniem istniejącej strażnicy OSP należy zdemontować radio wraz z anteną, a 
następnie zamontować je w nowoprojektowanym obiekcie. 
 

7. Instalacja fotowoltaiki 
Charakterystyka elektroenergetyczna: 
 

• Napięcie zasilania      Un = 400/230V, 50Hz 
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• Napięcie odbiorników     Uo = 400/230V, 50Hz 
• Moc zainstalowana instalacji PV             Pi = 7,26 kWp  
• Układ sieci        TN-C 
• Układ instalacji odbiorczej    TN-C-S 

 
Przedmiot i zakres opracowania: 
  

  Przedmiotem opracowania jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 2 
x 7,26kWp zlokalizowanej na dachu budynku użyteczności kulturalno-społecznej z 
dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi oraz rehabilitacji z gabinetem lekarskim. 
Mikroinstalcja będzie zasilała w/w budynek.  

  Każdy system fotowoltaiczny będzie składał się z modułów                                    
fotowoltaicznych WST-375MGL o mocy 330Wp każdy oraz jednego inwertera zlokalizowanego 
w budynku użyteczności kulturalno-społecznej w pomieszczeniu nr 0.32 oraz w pomieszczeniu 
nr 0.11 dla budynku rehabilitacji.  
Rodzaj instalacji on-grid. Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny 
będzie wyprowadzona do elektroenergetycznej sieci.  
 
W projekcie zostało uwzględnione: 
- rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na budynku  
- podłączenie inwertera DC/AC do istniejącej instalacji elektrycznej 
- schemat ideowy podłączenia modułów fotowoltaicznych do inwertera  
- instalację uziemiającą i przeciwprzepięciową  
- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą p/poż. 
 
Opis instalacji fotowoltaicznej: 

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest produkcja energii elektrycznej                                    
z odnawialnych źródeł energii, opartej na wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych,                  a 
dzięki temu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną                w 
sposób konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2. Mikroinstalacja została dobrana w taki 
sposób by możliwie jak największą ilość produkowanej energii wykorzystać                 na 
pokrycie potrzeb własnych, a nadwyżka energii będzie magazynowana w sieci 
elektroenergetycznej i wykorzystywana np. w nocy.   

 Projektowana instalacja będzie pracowała w trybie on-grid, czyli bezpośrednio 
współpracowała z siecią elektroenergetyczną. Moduły fotowoltaiczne zamieniają energię 
elektryczną (strona DC) Moc strony DC zależy od wielu czynników atmosferycznych m.in. 
temperatura otoczenia, zachmurzenie, natężenie padającego światła słonecznego. Moduły 
będą połączone w poszczególne łańcuchy (stringi) i podłączone w odpowiedniej konfiguracji 
pod inwertery. Należy pamiętać aby poszczególne stringi nie przekraczały wartości granicznych 
napięć i prądów dobranego inwertera – napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarcia. Inwerter 
przemienia prąd stały na prąd przemienny zgodny ze standardem sieci elektroenergetycznej.  

 Do użycia dopuszcza się jedynie inwertery posiadające odpowiednie deklaracje 
zgodności i certyfikaty do pracy w systemie on-grid, spełniające podstawowe wymagania takie 
jak: 
- Brak możliwości załączania urządzenia w przypadku braku napięcia sieci (zabezpieczenie 
wyspowe)  
- Odchylenia wartości poza dopuszczalne granice (tolerancję) wzorca, muszą spowodować 
automatyczne odłączenie inwertera od sieci elektrycznej 
- Stałe analizowanie parametrów sieci, porównywanie ze wzorcem zgodnym ze standardami 
sieci 400/230V 50Hz 

W układzie instalacji należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe oraz 
przeciwprzepięciowe.  
 
Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachach budynku  
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Moc projektowanej instalacji wynosi 7,26kWp. Projektuję się rozmieszczenie 26 
modułów fotowoltaicznych o mocy 330Wp każdy. Moduły należy ułożyć na konstrukcji 
aluminiowej równolegle do dachu budynku. Kierunek południowy w orientacji pionowej. 
Usytuowanie modułów zostało pokazane na rysunku nr 7, a podział na poszczególne stringi 
pokazano na rysunku nr 17.  

Konstrukcja pod moduły PV musi być wykonana z aluminium specjalnie dedykowana do 
montażu modułów fotowoltaicznych w skład konstrukcji aluminiowej wchodzą: profile 
montażowe, łączniki profila, śruby dwugwintowe, klemy końcowe, klemy środkowe. Natomiast 
konstrukcja wsporcza śruby nakrętki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Poniżej wykaz 
elementów: 

 
 Z uwagi na pokrycie dachu blachodachówką i montażu konstrukcji na połaci dachu 
należy wkręcić śruby dwugwintowe do krokwi po wcześniejszym dokładnym rozmierzeniu, a 
następnie należy za pomocą adapterów zamocować profile montażowe. Na profilach zostaną  
zamontowane moduły fotowoltaiczne. 

 
Po zamontowaniu wszystkich śrub dwugwintowych, adapterów oraz profili należy 

układać moduły mocując je za pomocą klem środkowych oraz końcowych. Klema środkowa i 
końcowa wyposażona jest w wpust przesuwny oraz śrubę imbusową M8x30. Wpust przesuwny 
należy umieścić w otworze profila montażowego i skręcić za pomocą śruby imbusowej. 
Czynności należy powtórzyć aż do zamontowania wszystkich modułów.  

Moduły należy łączyć elektrycznie za pomocą kabli/przewodów, które znajdują się przy 
modułach i wychodzą ze skrzynek przyłączeniowych. Łączyć należy za pomocą złączek MC4. 

UWAGA!!! 
Monta ż musz ą wykona ć osoby posiadaj ące odpowiedni ą wiedz ę oraz 

doświadczenie w monta żu instalacji fotowoltaicznej.  
 

Dla inwertera moduły należy podłączyć do dwóch niezależnych MPPT. Pod jedno 
weście MPPT1 w inwerterze należy podłączyć maksymalnie 22 spiętych szeregowo modułów. 
Dla drugiego MPPT należy podłączyć 22 sztuk. Z obliczeń wynika, iż na MPPT1 przypadnie 
maksymalne napięcie 454,52 V a maksymalny prąd jednego stringa wyniesie 10,32A.  

Do projektowanej instalacji fotowoltaicznej nale ży zastosowa ć moduły     i 
inwertery fotowoltaiczne podane powy żej lub inne o parametrach nie gorszych ni ż 
zawarte w opracowaniu.  
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Okablowanie  

Połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi łańcuchami modułów PV                            
i inwerterem należy wykonać poprzez zastosowanie kabli i złączek dedykowanych do instalacji 
fotowoltaicznych o odpowiednich właściwościach. Według normy PN-HD 60364-5-52:2011 
muszą zostać dotrzymane odległości pomiędzy pojedynczymi przewodami. Połączenia kablowe 
wykonane są w ten sposób, żeby nie przeszkadzały przy eksploatacji, wymianie pojedynczych 
części lub remontach systemu fotowoltaicznego. Wykonanie połączeń musi odpowiadać przede 
wszystkim normie PN-HD 60364-5-52:2011, a kolorowe oznaczenie przewodów normie  PN-HD 
308 S2:2007. Pojedyncze przewody na końcu oznakowane są etykietami (nr oznaczenia, typ 
przewodu, kierunek, długość). 
- Kable jednożyłowe giętkie o minimalnym przekroju 4mm2, w podwójnej izolacji  
- Napięcie nominalne prądu przemiennego, stałego 1000V 
- Temperatura pracy – 40 C° … + 120 C°  
- Odporność na promieniowanie UV 
- Odporność na warunki atmosferyczne i hydrolizę, chemikalia i oleje 
- Odporność na ścieranie  

 

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej po stroni e DC  
Przy łączeniu zasilania między łańcuchami modułów a inwerterem, przewiduje się 

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przetężeniem (prądy wsteczne) i przepięciami, 
dedykowanych dla instalacji fotowoltaicznych. 

Zabezpieczenie przetężeniowe – systemy zbudowane z dwóch lub więcej łańcuchów 
modułów PV, muszą posiadać w każdym rzędzie odpowiednie bezpieczniki (charakterystyka 
gPV lub równoważna) ponieważ tego typu układy modułów mogą generować znaczne prądy 
wsteczne, mogące prowadzić do uszkodzenia przewodów lub samych modułów 
fotowoltaicznych. Należy zastosować bezpieczniki na każdym łańcuchu plusie i minusie. W 
przypadku uszkodzenia bezpieczniki odetną dany szereg modułów, pozostałe łańcuchy będą 
pracowały normalnie. Bezpieczniki należy instalować w dedykowanych rozłącznikach 
bezpiecznikowych zainstalowanych w rozdzielnicy DC.  

 
Dobór wkładki gPV dla poszczególnego łańcucha – napięcie znamionowe : UN>1,2 x 

napięcie obwodu otwartego modułu x ilość modułów  
Zabezpieczenia przepięciowe – stosowane do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej 

przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych 
pośrednich, lub bezpośrednich. Należy zabezpieczyć każdy łańcuch modułów, stosując 
ograniczniki przepięć typu I+II stosowane przy instalacjach fotowoltaicznych np. ETITEC C-PV 
(lub równoważne o takich samych parametrach ale nie gorszych). Dla uzyskania poprawnej 
pracy instalacji przeciwprzepięciowej należy wykonać podłączenia do instalacji uziemiającej. 
Uziom należy połączyć z instalacją przeciwprzepięciową systemu PV poprzez ułożenie 
przewódu typu LGY 16mm2 w kolorze żółto/zielonym. Rezystancja uziemienia powinna wynosić 
R< 10Ω.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na napięcie robocze ograniczników po stronie DC, dobrane 
ściśle pod obliczone napięcie maksymalne danego łańcucha modułów ( napięcie obwodu 
otwartego). 
  

Bezpieczniki gPV oraz ograniczniki przepięć DC należy zainstalować w rozdzielnicy R-
PVDC. Natomiast zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz ograniczniki przepięć AC należy 
zainstalować w rozdzielnicy R-AC. Rozdzielnica AC jak i DC musza być od siebie 
odseparowane (oddzielne obudowy). Szczegóły pokazano na schematach elektrycznych. 
Rozdzielnice DC musza być przystosowane do napięcia stałego. 

 
Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym według PN-HD 60364-4-41:2009 

a) Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa zabezpieczenie przed dotknięciem części pod 
napięciem: 

        - izolacją 
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        - przegrodami lub obudowami 
b) Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
       - samoczynne odłączenie od źródła 
       - uziemienie 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja przewodów, 
kabli, urządzeń elektrycznych, oraz zastosowanie obudów z materiałów izolacyjnych. Po stronie 
DC istnieje zabezpieczenie (funkcja inwertera) przed prądem upływowym (doziemienie 
instalacji).  

Jako ochronę dodatkową po stronie AC zastosowano szybkie wyłączenie.  
Dodatkową ochroną jest wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowane zabezpieczenia 
po stronie AC/DC oraz zabezpieczenia zintegrowane w inwerterze.  
Podłączane urządzenia systemu fotowoltaicznego są wyposażone w odpowiednie 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe II. i III. klasy (SPD typ 2 i 3).   
 Podczas instalacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych muszą zostać dotrzymane 
ustanowienia normy PN-EN 62305–4 i instrukcje montażu producenta instalowanych urządzeń.    
 
Zabezpieczenie odgromowe  

   Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 
zostanie wykonana zgodnie z normą PN-EN 62305 część 1 do 4. Zewnętrzna ochrona przed 
piorunami – wszystkie części metalowe zamontowane na gruncie będą  ze sobą połączone 
połączeniami przewodzącymi i podłączone do przewodów uziemiających. Metalowe ramy 
pojedynczych paneli fotowoltaicznych przymocowane są w czterech punktach (połączenie 
przewodzące) do wspólnej konstrukcji nośnej za pomocą śrub nierdzewnych.  

 Wewnętrzna ochrona przed piorunami – połączenia wyrównawcze do wyrównania potencjałów, 
system ochrony przeciwprzepięciowej. 
 
Realizacja 

Całość prac powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami 
obowiązujących norm i przepisów przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymaganie certyfikaty, deklaracje  
zgodności lub aprobaty techniczne w zależności od klasyfikacji.  
 
Obszar oddziaływania na środowisko  

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie, 
znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 72 ust.2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. W obiekcie nie będzie występować emisja hałasu przekraczająca 
dopuszczalne normy zgodnie z §323, 325 Warunków Technicznych. W.w. inwestycja nie 
generuje gazów szkodliwych zgodnie z §310, 311, 312 Warunków Technicznych, nie będzie 
powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko. Zrealizowane przedsięwzięcie nie 
będzie wywierać wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych 
obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji. 
 
Zasilanie instalacji PV oraz budowa infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb 
projektowanej instalacji fotowoltaicznej.  

Projektowana instalacja PV zasilana będzie z rozdzielnicy głównej budynku RG 
zlokalizowanej w garażu. Od rozdzielnicy głównej RG do R-AC należy ułożyć przewód YDY 
5x6mm2 w rurze osłonowej na uchwytach odstępowych. Od R-AC do inwertera należy ułożyć 
ułożyć przewody gumowe OnPd 5x6mm2. Zgodnie z załączonymi schematami. Do rozdzielnic 
doprowadzić uziemienie szpilkowe przewodem LGY 16mm2.  
 
Rozmieszczenie elementów wyposa żenia  
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• W trakcie realizacji projektu należy tworzyć przejrzysty układ funkcjonalny, który będzie 
umożliwiał łatwy dostęp do elementów w czasie eksploatacji, konserwacji jak również 
wymiany poszczególnych elementów.  

• Wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi oprze- 
wodowanie rozdzielnic zakończając przewody jasnymi i czytelnymi opisami; 

• Poszczególne obwody rozdzielnic należy opisać i ujednolicić ze schematami 
elektrycznymi rozdzielnic w sposób trwały i jednoznaczny zgodny z obowiązującymi 
normami branżowymi; 

• Wykonać zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczególnych rozdzielnic 
poprzez montaż na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwą i tablicami 
ostrzegawczymi sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi; 

 
Warunki układania kabli  

Kable DCPV 1x6mm2 należy układać w rurach osłonowych RL 28 UV a następnie rury 
RL ułożyć na specjalnych uchwytach odstępowych po wcześniejszym ich przymocowaniu. Rury 
i kable schodzące z dachu do pomieszczenia, w którym zlokalizowana jest R-DC wewnątrz 
budynku należy ułożyć w metalowym korycie EI60. 
Rury należy prowadzić tak aby ze sobą nie kolidowały.  

Przy układaniu kabli należy zachować szczególną ostrożność tak aby nie uszkodzić 
izolacji kabli.  

 
Należy pamiętać o zachowaniu odstępów izolacyjnych.  
 

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 
Warunki ochrony przeciwpożarowej ustalono dla inwestycji obejmującej wykonanie 

urządzenia budowlanego (instalacji fotowoltaicznej) przewidzianej do montażu na 
projektowanym budynku o kubaturze powyżej 1000m3, w oparciu o dane zawarte w projekcie 
wykonawczym instalacji fotowoltaicznej.  

Dla realizowanej inwestycji o mocy do 50 kW nie wymaga się pozwolenia na budowę, 
zgodnie z art. 29.2 pkt 16) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. 1994 Nr 89, 
poz. 414 ze zmianami). Zakres uzgodnienia dokumentacji jest zgodny z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U.2015, 
poz. 2117). Zgodnie z §5.2. ww. rozporządzenia określono warunki ochrony przeciwpożarowej 
w części obejmującej zakres projektu instalacji fotowoltaicznej.  

Budowa instalacji fotowoltaicznej nie narusza i nie obejmuje następujących warunków 
ochrony przeciwpożarowej ustalonej dla budynku:  

• powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku; 
• charakterystyki zagrożenia pożarowego, w tym parametrów pożarowych materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożeń wynikających z procesów technologicznych 
oraz charakterystyk pożarów przyjętych do celów projektowych; 

• przyjętej kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczby osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń; 

• przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego; 
• oceny zagrożenia wybuchem; 
• przyjętej dla budynku klasy odporności pożarowej oraz klasy odporności ogniowej i 

stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 
• ustalonego podziału obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe; 
• usytuowania budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe; 
• warunków i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 
• urządzeń przeciwpożarowych; 
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• wyposażenia budynku w gaśnice; 
• przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych, w zakresie dróg pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagania w zakresie warunków ochrony przeciwpo żarowych projektowanej 
instalacji obejmuj ą informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo żarowego 
instalacji u żytkowych, a w szczególno ści elektrycznej i piorunochronnej 
 
Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej: 
• zabezpieczyć przepusty instalacyjne przy przejściu instalacji przez elementy 

oddzieleń przeciwpożarowych w budynku do klasy odporności ogniowej EI elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego, przez który przechodzą o ile występują na drodze 
prowadzenia tras przewodów, w przypadku występowania zastosować 
certyfikowane systemy uszczelnień przejść instalacyjnych, np. HILTI, PROMASTOP 
lub inne, na zastosowane systemy zabezpieczeń przejść instalacyjnych przedstawić 
stosowne: certyfikaty zgodności, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych lub 
aprobaty techniczne, sposób wykonania przejść instalacyjnych wykonać zgodnie z 
aprobatą techniczną, 

• elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) oraz ich klasę odporności 
ogniowej ustalić w oparciu o projekt budowalny lub informacje przekazane przez 
Inwestora podczas prac wykonawczych instalacji, 

• zabrania się montażu osprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na podłożu 
palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, 

• w przewodach wentylacyjnych zabrania się prowadzenia przewodów instalacji z 
wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  

• przewody pod modułami przymocować do ramy modułu lub do szyn za pomocą 
dedykowanych uchwytów, 

• montaż przewodów w aparatach urządzeniach instalacji dokonać za pomocą 
odpowiedniego momentu obrotowego zgodnie ze specyfikacja DTR, 

• należy zapewnić wymaganą ochronę odgromową instalacji PV,  
• należy zapewnić wymaganą przepisami odległość instalacji PV od przewodów 

instalacji odgromowej. 
 
Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej 
W momencie zaniku napięcia sieci, falownik zostaje automatycznie wyłączony. Załączenie 
następuje samoistnie po ustalonej zwłoce czasowej od momentu przywrócenia napięcia w sieci. 
W celu ograniczenia możliwości porażenia prądem stałym DC oraz zapewnienia możliwości 
prowadzenia działań gaśniczych zastosowano: 

• prowadzenia przewodów solarnych w budynku natynkowo w metalowych uziemionych 
korytach kablowych o klasyfikacji E90, według normy DIN 4101-12, montowanych do 
ściany za pomocą metalowych łączników. 

Powyższe zabezpiecza budynek przed wystąpieniem w nim niebezpiecznego napięcia DC. 

Dla budynku o kubaturze powyżej 1000m3 jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Inne wymagania  
Przed przystąpieniem do użytkowania instalacji, należy: 

• oznakować obiekt znakiem bezpieczeństwa wg normy PN-EN 60364-7-712  
w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy głównym wyłączniku 
zasilania, 

• oznakować trasy przewodów instalacji fotowoltaicznej DC tablicą informacyjną  
o treści „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia”, 
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• oznakować główny wyłącznik AC instalacji fotowoltaicznej,  
• oznakować główny wyłącznik DC, 
• przeprowadzić badania rezystancji instalacji elektrycznej i ciągłości instalacji, 
• w pobliżu falownika umieścić gaśnice proszkową GP ABC o masie 2kg. 

 

8. Instalacja CCTV. 

Analiza zagro żenia dla Systemu monitoringu (CCTV)  
Zastosowany System Monitoringu, który jest używany do podwyższenia poziomu 

zabezpieczenia w obiekcie poprzez obserwację wejść i wyjść do obiektu.  
W celu podniesienia bezpieczeństwa ochrony obiektu oraz ludzi przebywających w budynkach i 
na terenie okalającym, przewiduje się montaż systemu telewizji dozorowej CCTV. 
 
 Obszary wymagaj ące zabezpieczenia Systemem Nadzoru Telewizyjnego 

Dla wyeliminowania zagrożenia, najodpowiedniejszym rozwiązaniem z wykorzystaniem 
systemu Telewizji Dozorowej jest wyodrębnienie obszarów, które będą obserwowane i 
rejestrowane z możliwością podglądu przez operatorów. Monitorowaniu podlegać będą rejony 
wewnątrz obiektu oraz wokół budynku, do których mogą dostać się osoby z zewnątrz. Obrazy 
będą rejestrowane do celów dowodowych i przechowywane przez czas wymagany przez 
Użytkownika. 

W wyniku analizy zagrożeń oraz uwzględnienia jakościowego charakteru tychże zagrożeń, do 
stref wymagających szczególnej ochrony zalicza się główne wejścia do budynku. 
 

Zadania systemu telewizji dozorowej CCTV 
 

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref 
w celu ewentualnego zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie 
reagowanie w przypadku zaistnienia aktów, bezprawnej ingerencji (kradzież, napad, rozbój). 
Zadaniem tego systemu jest uzupełnienie funkcjonowania pozostałych systemów 
bezpieczeństwa (SSWiN). 

Projektuje się system telewizji przemysłowej przez zastosowanie kamer przemysłowych na 
zewnątrz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz osób przebywających na 
monitorowanym terenie. Przewody układać w rurach PCV n/t na wysokości ustalonej z 
inwestorem. Wszystkie przewody od kamer wprowadzić do pom. nr 22 i podłączyć do 
rejestratora CCTV. Należy zastosować kamery o zmiennej ogniskowej o dużej rozdzielczości z 
podczerwienią. Kamery podłączyć do rejestratora o pojemności min. 8TB (z funkcją wykrywania 
ruchu). Należy zastosować przewód FTP kat. 5 celem uzyskania wysokiej jakości obrazu. Z 
rejestratora należy poprowadzić przewód do wyznaczonego pomieszczenia, który posłuży do 
zdalnego operowania rejestratorem oraz archiwizacji nagrań.  

 

Należy zainstalować 5 kamer zgodnie z rysunkiem nr 5. Projektuje się zastosowanie kamery 
Tubowa 3 Megapixela ze zmiennoogniskowym obiektywem typu np.  BCS-TIP5300IR-V lub 
innej o równoważnych parametrach 

Charakterystyka przykładowej Kamery  
- Przetwornik 1/2,7” 3Megapixel CMOS 
- Kodowanie H.264 & MJPEG 
- Obsługa dwóch strumienia kodowania 
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm 
- Zewnętrzna regulacja obiektywu, 
- Mechaniczny filtr podczerwieni, 
- Cyfrowa redukcja szumów NR, 
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS 
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- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, 
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, 
- Obudowa IP66, 
- Zasilanie DC12V i PoE. 
 
Zasilanie. 

Projektuje się zasilanie szafy CCTV z rozdzielnicy R3. W szafie rakowej 4U 19” należy 
zamontować akumulatory zapewniające podtrzymanie napięcia dla pracy przez okres 48h. 
Instalacje przewodowe. 
Linie do kamer należy wykonać przewodem teletechnicznym typu FTP kat 5.  
Lokalizację urządzeń pokazano na rys. nr 5.  
 

9. Instalacja odgromowa. 

Zgodnie z pkt.2.1a oraz 2.3.1b obowiązującej normy PN-86/E-05003/01 obiekt wymaga 
zastosowania podstawowej  ochrony odgromowej . 
Części instalacji odgromowej mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów 
metalowych budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony 
odgromowej.  
 Uziom projektowanego obiektu stanowić będzie otok z metalowego płaskownika  Fe Zn 
30 x 4 ze stali ocynkowanej.  

Do uziomu przyłączyć instalację połączeń wyrównawczych. Połączenia wykonać jako 
spawane, miejsca spawów ochronić przed korozją masą bitumiczną. 

Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać drutem ocynkowanym ∅ 8  mm na 
klejonych wspornikach odległościowych na poszyciu dachu zgodnie z rys. 8. Zwody pionowe 
instalacji odgromowej zaprojektowano ocynkowanym drutem ∅ 8  mm w rurkach 
wysokonapięciowych montowanych pod tynkiem o ściance grubości min. 5mm. Zwody  pionowe 
połączyć z pokryciem blaszanym obróbek dachu, rynnami metalowymi  przy użyciu złączy 
rynnowych.  
Połączenie bednarki ocynkowanej z drutem ∅ 8 mm wykonać przy pomocy zacisków 
krzyżowych, w puszkach rozgałęźnych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki PK 4 montować na 
wysokości 30 cm od poziomu chodnika. Na dachu zamontować iglicę o wysokości 4m z ustojem 
oraz odciągami. Wartość uziemienia  nie może przekraczać wartości  10 Ω. Całość wykonać 
zgodnie z normą PN-IEC 61024-1;2001. 
 

Instalacja poł ączeń wyrównawczych. 

Wykonać połączenia wyrównawcze poprzez połączenie bednarką ocynkowaną FeZn 30 
x 5 mm, wszystkich instalacji ciepłowniczej, wodnej, gazowej. Połączone bednarką instalacje 
połączyć z uziemieniem odgromowym budynku oraz z uziemionym  przewodem PE. 

  

Instalacja ochrony przepi ęciowej. 

W celu zabezpieczenia odbiorników od przepięć w rozdzielnicach głównych 
zainstalować ograniczniki przepięć klasy I i II (kombinowane) 230/400V oraz połączyć 
przewodem typu YKXs 1x16 mm2 z zaciskiem PE rozdzielnicy. 
 

Ochrona  od pora żeń. 

Jako dodatkową ochronę obostrzoną wszystkich obwodów oświetleniowych i gniazd 
wtykowych stanowią wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o działaniu bezpośrednim i  
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prądzie zadziałania 30 mA, które zainstalować w rozdzielnicach bezpiecznikowych 
mieszkaniowych. 

Sieć energetyczna pracuje w układzie  TN-C. Do złączy ZK dochodzić będzie sieć 
czteroprzewodowa. Od szafy pomiarowej z GWP rozdzielnic bezpiecznikowych 
mieszkaniowych, wychodzić będzie sieć z przewodem N, PE. W szafie GWP dokonać rozdziału 
na sieć pięcioprzewodową poprzez rozdzielenie funkcji przewodu  ochronno-neutralnego  "PEN" 
na przewód ochronny "PE" i przewód neutralny "N". 

Do przewodu ochronnego "PE" podłączyć bolce ochronne gniazd wtykowych oraz 
wykonać połączenia wyrównawcze w piwnicy budynku poprzez połączenie bednarką rur  
metalowych instalacji wody i c.o. z przewodem PE. 

Całość prac wykonać zgodnie PN-IEC 60364 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r). 
 

10. Instalacja oddymiania klatki schodowej 

Informacje podstawowe 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego w oparciu o 
urządzenia systemu D+H. 

W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: 

• centrala oddymiania 
• ręczne przyciski oddymiania i przewietrzania, 
• czujki dymu 

elementy wykonawcze: klapa oddymiająca, siłowniki elektryczne. 

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej 
służącej jako pionowa droga ewakuacji. 

Instalację oddymiania grawitacyjnego oparto na działaniu automatycznie otwieranej 
klapy dymowej. Dopływ powietrza uzupełniającego realizowana będzie przez automatyczne 
otwarcie drzwi na parterze. 

Elementy instalacji oddymiania klatek schodowych 

Dla obiektu objętego projektem przewiduje się instalację opartą na podzespołach firmy D+H. 
W obiekcie zastosowano następujące elementy: 

• centrala oddymiania, kompaktowa 8A - RZN 4408 K   – 1 sztuka 
• konwencjonalne optyczne czujki dymu DOR40    - 2 sztuki 
• przyciski oddymiania RT 45 LT     - 2 sztuk 
• przyciski przewietrzania LT 84-U-SD    - 2 sztuki 
• czujki pogodowe wiatr-deszcz 24 V - WRG 82   – 1 sztuka 
• siłownik drzwiowy DDS 54/500     – 1 sztuki 
• klapa dymowa jednoskrzydłowa 100x150 z dyszą i 

owiewkami  (Acz = 1,51 m2)  z napędem ZA 155/1000-HS; 
2,5 A  - 1 sztuka 
Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia posiadają stosowne aprobaty i 

certyfikaty, których wykaz zawarto w niniejszej dokumentacji projektowej. 
 

Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepła 

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane będzie ręcznie i automatycznie. Ręczne 
wyzwalanie - poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku „Alarm” w przyciskach oddymiania 
zlokalizowanych w obrębie klatek schodowych na każdej kondygnacji. Automatyczne 
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wyzwalanie realizowane będzie przez zadziałanie czujek dymu zlokalizowanych na klatce 
schodowej i wysterowanie centrali oddymiania. 

Kontrolę stanu instalacji oddymiania realizować będzie centrala oddymiania. 

Dodatkową funkcją użytkową jest naturalna wentylacja poprzez podłączenie przycisków 
przewietrzania. W sytuacji zagrożenia pożarowego funkcje przewietrzania będą blokowane 
pozwalając na otwarcie się klapy dymowej w każdych warunkach atmosferycznych. 

Obliczenia dla instalacji oddymiania – zało żenia ogólne 

Podstawą do wymiarowania elementów systemu oddymiania jest powierzchnia 
obliczeniowa klatki schodowej (AKS-O).  

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (AKS-O) wynika z przestrzeni wymaganej 
do swobodnego przemieszczania się ludzi pomiędzy najwyższą kondygnacją i poziomem 
wyjścia z budynku. Jest ona ograniczona wymiarami biegów schodów, wolną przestrzenią 
między nimi (duszą) lub inną pustą przestrzenią międzykondygnacyjną oraz spocznikami 
wydzielonymi wzdłuż linii schodów, o szerokości takiej jak szerokość schodów w budynku 
(wymiar określony na podstawie projektowanej geometrii). Powierzchnię obliczeniową klatki 
schodowej definiują wielkości pól powierzchni: A, B, C i D (zgodnie z poniższym rysunkiem). 
Należy również zdefiniować powierzchnię E, która służy do wyliczenia powierzchni klatki scho-
dowej (AKS), nie jest jednak wliczana do powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O) 

Zgodnie z „Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek 
Schodowych”, przyjmuje się następujące rodzaje powierzchni występujących w klatkach 
schodowych: 

 

 

gdzie: 

A1, A2    - szerokości użytkowe biegów schodów, nie mniejsze niż określają to 
 obecne przepisy (w tym przypadku 1,5 m) 

B1, B2    - szerokości użytkowe spoczników schodów, nie mniejsze niż określają 
 to obecne przepisy (w tym przypadku 1,55 m) 

E   - pozostałe powierzchnie poziomych dróg ewakuacyjnych i spoczników; 
C1   - powierzchnia pozostałych otworów międzykondygnacyjnych; 
D   - powierzchnia duszy schodów 
 
Aby dokonać obliczeń powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O), zgodnie z 

założeniami „Wytycznych…”, w rozpatrywanym przypadku muszą być zachowane następujące 
warunki: 
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• powierzchnia klatki schodowej (AKS) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m2 – 
warunek spełniony;  

• klatką schodową są połączone korytarze lub inne przestrzenie o długości do 10 m, licząc od 
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O) – warunek spełniony (nie 
występują takie przypadki); 

• długość dojścia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O) z dowolnych 
drzwi nie przekracza 5 m – warunek spełniony ; 

szerokość przyległego korytarza, stanowiącego wspólną przestrzeń z klatką schodową, 
nie przekracza 3 m – warunek spełniony (nie występują takie przypadki). 

 

Obliczenia dla instalacji oddymiania klatki schodow ej 

Uwzględniając powyższe zasady obliczania, powierzchnia obliczeniowa klatki 
schodowej (AKS-O) na poszczególnych kondygnacjach wygląda następująco: 

Parter – 15,97 m2 
Piętro I – po 20,76 m2 
Do obliczeń przyjęto wartość największą, a zatem 20,76 m2 
 
W oparciu o „Wytyczne”  dokonano następujących obliczeń: 
Powierzchnia czynna klap dymowych (Acz) w budynkach niskich i średniowysokich 

powinna odpowiadać co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (AKS-O), 
jednak nie mniej niż 1 m2. 

 
zatem: 
Acz = 20,76 x 0,05 = 1,04 m 2 
Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi – 1,25 m2. 
 
Oddymianie realizowane b ędzie poprzez klap ę dymow ą D+H o podstawie 

100x150 cm z owiewkami (Ac = 1,25 m 2). 
 
Parametry i widok ogólny klapy przedstawiono poniżej: 

.p 
Wymiary nominalne otworu [cm] 

Powierzchnia 
geometryczna 
[m2] 

Powierzchnia czynna [m2] 
Waga 
klapy 
[kg] 

Długość A 
(bok klapy 
z 
zawiasami) 
 

Szerokoś
ć B 

Wysokoś
ć H 

Powierzchnia 
geometryczn
a 
[m²] 
 

Klapy 

Klapy 
z 
owiewkami 
 

Klapy 
z 
owiewkami 
i dyszą 

100 150 50 1,50 0,66 1,13 1,25 63 

 

Rys. 1. Widok ogólny klapy D+H FIRE z owiewką 
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Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych 
elementów oddymiających Ac oraz Ag spełniają wymagane warunki: 

Ac ≥ Aczmin, 

Ag≥Agmin 

Otwory napowietrzania klatki schodowej  

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej należy 
przewidzieć odpowiednią liczbę otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, 
umiejscowionych w dolnych częściach pomieszczenia. Dopływ powietrza kompensacyjnego do 
klatek schodowych realizowany jest poprzez drzwi wejściowe do klatki schodowej, które w 
przypadku powstania pożaru zostaną otwarte i zablokowane w tej pozycji.  

Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 
30% większa niż suma powierzchni wszystkich klap dymowych. 

Powierzchnia geometryczna klapy – 1,5 m2. 

Wymagana pow. napowietrzania to 1,95 m 2. 

Do napowietrzania uwzgl ędnia si ę drzwi dwuskrzydłowe, które b ędą miały 
w świetle otworu wymiary 0,90 x 2,35 m (2,1 m 2). 

W celu zapewnienia otwarcia jednego skrzydła drzwi, należy zastosować UKŁAD 
NAPOWIETRZANIA DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI WYPOSAŻONYMI W BLOKADY 
ELEKTROMECHANICZNE  

Rozwiązanie to umożliwi sterowanie drzwiami jednoskrzydłowymi wyposażonymi w 
rygiel blokujący skrzydło bierne i chronione przed dostępem z zewnątrz przez system 
elektrozaczepu. 

Opis działania: 

W normalnych warunkach do komunikacji wykorzystywane jest skrzydło czynne 
otwierane przez zamek. Zadziałanie centrali sterującej RZN powoduje uruchomienie napędów 
DDS w celu otwarcia do napowietrzania skrzydła czynnego drzwi. 
W chwili podania napięcie na siłowniki, w module TR43-K przełączają się styki odcinając 
zasilanie od rygli elektromagnetycznych i elektrozamka. Drzwi zostają odblokowane, a 
następnie otwarte przez napęd DDS. Wymagane urządzenia: 

- centrala sterująca RZN (obciążalność wyjść nie mniej niż 2A) 
- napędy drzwiowe DDS 54/ 500 (jeden na skrzydło czynne) 
- moduł przekaźnikowy TR43-K (prąd maks. 17mA)  
- moduł sekwencyjnego otwierania/zamykania FS 41  
- zasilacz 24VDC/ 2A do zasilania rygli elektromagnetycznych 
- rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 ( 2 szt. do blokady górnej i dolnej) 
- elektrozamek rewersyjny 12V/24V (do współpracy z kontrolą dostępu)   
- puszka przyłączeniowa ppoż 100x100x80 mm (wys./ szer./ gł.) 

UWAGA:  
Drzwi należy wyposażyć w system samozamykaczy, które nie będą kolidowały z miejscem 
montażu napędów drzwiowych DDS. 
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Zasilanie instalacji 

Zasilanie central oddymiania napięciem 230VAC/50Hz powinno być wyprowadzone 
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej. poprzez wydzielone 
zabezpieczenie nadprądowe, przewodem typu HDGs PH90 3x1,5 z przed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. 

Obwód zasilania powinien być zabezpieczony odpowiednio dobranymi oznaczonym 
bezpiecznikiem. Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralą a przyłączem nie może 
przekroczyć dwóch. Obwód wyznaczony do zasilania central oddymiania należy oznaczyć 
etykietą ”ODDYMIANIE” i kolorem czerwonym. 

Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowić powinna bateria dwóch 
akumulatorów o napięciu 12 V i pojemności 7 Ah, każdy wystarczająca na 72 godziny pracy 
w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. 

Napięcie robocze dla wszystkich urządzeń sterowanych przez centralkę wynosić 
powinno 24V DC. 

 

Okablowanie systemu oddymiania 

 Instalację oddymiania należy wykonać następującymi przewodami: 
a) YnTKSYekw 1x2x0,8 – linia z optycznymi czujkami dymu, 
b) YnTKSY 4x2x0,8 PH90 – linie przycisków oddymiania, 
c) HDGs 3x1,5 PH90 – zasilanie centrali (dopuszczalna opcja YDY 3x1,5) 
d) HDGs 3x1,5 PH90 – zasilanie siłownika drzwi 
e) HDGs 3x1,5 PH90 – zasilanie klapy odymiającej 
f) YDY 3x1,5 – przyciski przewietrzania 

Kable linii dozorowych należy układać pod tynkiem i/lub w rurkach instalacyjnych na 
tynku. 

W miejscach narażonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable należy 
chronić rurkami. Przewody instalacji należy prowadzić w zgodnych z normami odległościach od 
innych instalacji. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych 
z przewodami energetycznymi. 

Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocować certyfikowanym systemem zgodnym z 
aprobatą techniczna producenta kabli. 

Podłączenia siłowników wykonać w puszkach instalacyjnych do systemów pożarowych. 
 

Uszczelnienie przepustów kabli i przewodów w celu z achowania stref 
pożarowych. 
 

 Zgodnie z standardami p./poż. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez 
elementy oddzieleń przeciwpożarowych muszą być wykonane w klasie EI 30. Z uwagi na 
powyższy fakt przeprowadzania kabli i przewodów elektrycznych przez ściany i stropy, należy 
zachować klasę odporności ogniowej przepustów. Przejścia pojedynczych przewodów mogą 
być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą 
ogniochronną. Wszystkie przepusty muszą posiadać certyfikat CNBOP. 
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11. Uwagi ko ńcowe. 

⇒ wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,    normami  
oraz z niniejszą dokumentacją techniczną. 

⇒ materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego 
stosowania,  

⇒ z uwagi na to że projektowane obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe są krótkie 
zrezygnowano z wyliczenia skuteczności ochrony p.porażeniowej. 

⇒ po zakończeniu  budowy instalacji elektrycznej, wykonać pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej: badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemień odgromowych, 
połączeń wyrównawczych oraz oporności izolacji przewodów.  

⇒ protokoły badań i certyfikaty zastosowanych materiałów elektrycznych i osprzętu  przekazać 
Inwestorowi, 

⇒ Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem 
lub uzgodnionymi zmianami. 

⇒ wykaz wszystkich materiałów ujęto w przedmiarze robót elektrycznych. 
⇒ zgodnie z standardami p./poż. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy 

oddzieleń przeciwpożarowych muszą być wykonane zgodnie z operatem p./poż. Z uwagi na 
powyższy fakt przeprowadzania kabli i przewodów elektrycznych przez ściany i stropy, 
należy zachować klasę odporności ogniowej przepustów. Przejścia pojedynczych 
przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez 
uszczelnienie masą ogniochronną. Wszystkie przepustu muszą posiadać certyfikat CNBOP. 

⇒ Montaż instalacji musi być wykonany przez osoby posiadające potwierdzony 
Certyfikat Instalatora Mikroinstalacji Fotowoltaicznych – wydanych przez odpowiedni 
UDT. 

⇒ Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi 

urządzeń dla osób wskazanych przez Inwestora. Wszystkie czynności winny być 

udokumentowane w protokołach i przekazane Inwestorowi.  

⇒ Oznakować w sposób czytelny lokalizację wyłącznika przeciwpożarowego instalacji 

fotowoltaicznej. 
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12. Obliczenia elektryczne. 

Spadek napięcia w przewodzie zasilającym rozdzielnicę R1: 
dane:   Obliczeniowa moc czynna:  Pi = 61 540 W  

 Współczynnik jednoczesności:  kz = 0,6 
 

Ps = 36920W 
Przyjęto cos Φ  – 0,95 
Prąd obciążenia linii zasilającej do R1 wyniesie: 
 

Io = 56,16A 
 

Dobrano prawidłowy przewód zasilający YKXs 4x25mm2  o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwale Idd = 80A każdy, co jest większe od prądu obciążenia linii oraz  
od wielkości zabezpieczenia S303 C-50A – zainstalowanego w złączu pomiarowym.  

Spadek napięcia w przewodzie YKXs 4x25mm2 o długości l = 106m  

 

∆U% = 1,75 < 2 % dop. 

 

Spadek napięcia w przewodzie zasilającym rozdzielnicę R2: 
dane:   Obliczeniowa moc czynna:  Pi = 82 600 W  

 Współczynnik jednoczesności:  kz = 0,5 
 

Ps = 41300W 
Przyjęto cos Φ  – 0,95 
Prąd obciążenia linii zasilającej do R1 wyniesie: 
 

Io = 62,82A 
 

Dobrano prawidłowy przewód zasilający YKXs 4x35mm2  o prądzie  dopuszczalnym 
długotrwale Idd = 99A każdy, co jest większe od prądu obciążenia linii oraz  
od wielkości zabezpieczenia S303 C-63A – zainstalowanego w złączu pomiarowym.  

Spadek napięcia w przewodzie YKXs 4x35mm2 o długości l = 80m  

 

∆U% = 1,05 < 2 % dop. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

 

Nazwa: Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z 
dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z 
gabinetem lekarskim wraz z infrastrukturą techniczną 

 
 
 

Kategoria obiektu: IX, XI, XVII  
 

Adres:   26-212 Smyków 
 

Jednostka ewidencyjna: 260504_2 Smyków, Przyłogi- Gmina Smyków 
 

Obręb i numer  

ewidencyjny działek: 552, obręb ewidencyjny 0006 Przyłogi 
 

Inwestor: Gmina Smyków 
  Smyków 19 
  26-212 Smyków 
 
 
 

Zespół projektowy: 

  Instalacje elektryczne: Nr uprawnień, specjalność: 

Projektant: inż. Robert Kucharski LOD/0622/PWOE/06 
   upr. bud. w specjalności instalacyjnej  

  ……………………………………………………………..   w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń  

                          data i podpis   elektrycznych i elektroenergetycznych 

   do  projektowania i kierowania  

   robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej 
umożliwiającej pracę urządzeń elektrycznych  i zapewnienie oświetlenia sztucznego. 

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istnieją obiekty  budowlane. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym granicą działki brak elementów zagospodarowania (urządzeń elektrycznych) 
stwarzających  bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagrożenia j.w. 
pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
elektrycznych 

4.1. W trakcie prowadzenia robót budowlanych: 
• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu czynnych kabli elektroenergetycznych. 

Prowadzenie robót w temperaturze poniżej -10°C. 
4.2. W trakcie prowadzenia robót elektrycznych: 

• przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszanie opraw i układanie przewodów),    
oświetlenia zewnętrznego na budynku oraz na konstrukcji budowli występuje ryzyko 
upadku z wysokości ponad 5m. 

5. Sposób prowadzenia szkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni legitymować  
się aktualnymi zaświadczeniami odbycia szkoleń oraz badaniami lekarskimi. Dodatkowo 
pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni 
przejść szkolenie zapewniające  im wiedzę i umiejętności do wykonywania robót zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 

6.1. W trakcie prowadzenia robót elektrycznych przy których występuje ryzyko upadku  
z wysokości ponad 5m. 

• zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości przez zastosowanie rusztowań  
z odpowiednimi barierkami oraz zastosować siatki ochronne przed przypadkowym 
uderzeniem upadających narzędzi  i innych przedmiotów 

• otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach schodowych, zabezpieczyć barierką 
składającą się z deski na wysokości 0,15m oraz poręczy ochronnej na wysokości 
1,1m. 

7. Wskazanie dotyczące zagrożeń podczas budowy instalacji elektrycznych. 
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  Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych na etapie układania przewodów, 
montażu skrzynek bezpiecznikowych  nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem 
elektrycznym. Prace montażowe wykonywane będą bez zagrożenia zbliżenia się do 
nieosłoniętych urządzeń będących pod napięciem. 

Na etapie wykonania pomiarów ochronnych, podłączenia rozdzielnic elektrycznych  
należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w pobliżu będą urządzenia elektryczne 
będące pod napięciem. Podczas wykonywania robót elektrycznych związanych z zagrożeniem 
porażenia takich jak podłączenie kabli w złączu kablowym, prace wykonać na polecenie 
pisemne. 

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych oraz przy wykonywaniu instalacji 
odgromowej na zewnątrz budynku wystąpi praca na wysokości. Na tym etapie wykonania robót 
, należy zachować szczególną ostrożność. 

Prace wykonywać z użyciem podnośnika lub na rusztowaniach posiadających atest, 
stosować barierki ochronne oraz sprzęt ochrony osobistej; kask oraz szelki ochronne – 
chroniące przed upadkiem z wysokości.  

Monterzy wytypowani do pracy na wysokości powinni posiadać aktualne badania 
lekarskie.   
8. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z 
zasadami BHP wykonania montażu instalacji elektrycznych.  
Po zakończeniu montażu, wykona próby i pomiary ochronne wymienionych instalacji 
elektrycznych i informatycznych oraz pozostałych instalacji ujętych w projekcie instalacji 
elektrycznych.  Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i 
Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  przeprowadzone będą  zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich 
dokumentach zgodnych z normami. 
 Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania wszystkich 
powstałych zakłóceń.    

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym z 
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przestrzeganie uzgodnień 
jednostek opiniujących, a także przepisów Prawa Budowlanego, BHP i ppoż oraz stosowania 
materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  

Z uwagi na specyfikę obiektu , należy położyć nacisk na prawidłowość i jakość 
wykonania elementów ochrony przeciwporażeniowej. 

Sprawdzenia odbiorcze wykonać zgodnie PN-IEC 60364-6-61:2000 . Każda instalacja 
podczas montażu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być 
poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia , czy zostały spełnione wymagania 
powyższej normy, 

W czasie sprawdzania i wykonywania prób, należy zastosować środki ostrożności w 
celu zachowania bezpieczeństwa osób pracujących na budowie  oraz uniknięcia uszkodzeń    
zainstalowanych urządzeń. 
 

 

 

 

 
 
 


