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1. SPIS ZAŁ CZNIKÓW 

1. Kopia uprawnie  projektanta instalacji elektrycznych 

2. Kopia za wiadczenia l skiej Okr gowej Izby in ynierów 

2. SPIS RYSUNKÓW ORAZ SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH 

L.p. Nazwa rysunku 
Nr 

rysunku 
Nr 

arkusza 
Skala 

1.  
RZUT PARTERU 

ZASILANIE URZ DZE  
E.1  - 1:100 

2.  
POMPA CIEPŁA 

SCHEMAT ZASILANIA 
E.2  - - 
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3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ GŁÓWNE WSKA -
NIKI ENERGETYCZNE 

3.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania elektrycznego urz dze  zwi zanych 

w monta em pompy ciepła w budynku Przedszkola nr 8. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 rozbudowa istniej cej tablicy rozdzielczej, 

 zasilanie projektowanych urz dze . 

3.2. Podstawa opracowania 

Podstaw  do opracowania projektu jest: 

 Inwentaryzacja własna stanu istniej cego w zakresie istniej cych instalacji 

wewn trznych, 

 Wytyczne bran owe, 

 Obowi zuj ce przepisy i normy. 

3.3. Główne wska niki energetyczne 

 Moc zainstalowana:   2,4 kW 

 Napi cie znamionowe:   230 V AC 

 Układ sieci:    TN-S 

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Zasilanie projektowanych urz dze  

Zasilanie projektowanych urz dze  wykona  z istniej cej tablicy rozdzielczej kablem ty-

pu YKY o 3x2,5 mm2 z zabezpieczeniem na bazie wył cznika ró nicowopr dowego 

z członem nadpr dowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A. Kable zasilaj ce prowadzi  w rurze 

ochronnej.  

Napi cie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprz tu kablowego powin-

no wynosi  0,6/1 kV. 

Dokładny przebieg przewodów ustali  z Inwestorem oraz U ytkownikiem w trakcie robót 

instalacyjnych. 

Przewody instalacji elektrycznych w miejscach, gdzie przechodz  przez ciany budynku 

montowa  w rurkach osłonowych.  

Przej cia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia po arowego wykona  

w klasie odporno ci odpowiadaj cej danej przegrodzie. Przepusty wykona  na bazie certyfi-

kowanych przepustów kablowych. 
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4.2. Tablice rozdzielcze 

Tablica rozdzielcza istniej ca, rozbudowana o projektowane zabezpieczenie.  

4.3. Ochrona przeciwpora eniowa  

Jako system ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano samo-

czynne wył czenie realizowane przez wył czniki nadpr dowe w układzie sieciowym TN-S. 

Zastosowano wył czniki ró nicowopr dowe z pr dem wyzwalaj cym 30 mA. Zaprojek-

towano instalacje 3–ój przewodowe. 

Po wykonaniu robót nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary i próby techniczne: 

- sprawdzenie ci gło ci obwodów instalacji elektrycznej, 

- pomiar ci gło ci przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) 

poł cze  wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 

- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który nale y wykona  

dla ka dego obwodu oddzielnie od strony zasilania, 

- sprawdzi  działanie wył czników ró nicowopr dowych, 

- sprawdzenie warto ci rezystancji p tli zwarcia jednofazowego. 

Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokół oraz opracowa  dokumentacj  powyko-

nawcz , która winna zawiera  w szczególno ci: 

- zaktualizowany projekt techniczny, 

- protokoły prób monta owych. 

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI 

5.1. Ochrona przeciwpora eniowa  

Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym zapewniaj ca samoczynne wył cze-

nie w układzie sieciowym TN-S realizowana jest przez bezpiecznik topikowy. 

Do oblicze  przyj to maksymalny czas wył czenia w układzie sieciowym TN: 0,4 sek.  

Dla układu sieciowego TN musi by  spełniony warunek: 

≤  

gdzie: 

 Zs – impedancja p tli zwarcia, 

 Ia – pr d powoduj cy samoczynne zadziałanie urz dzenia wył czaj cego, 

 U0 – napi cie znamionowe wzgl dem ziemi, U0 = 230 V. 

Dla wył cznika instalacyjnego typu C16A warto  pr du powoduj cego przerwanie ob-

wodu w czasie nie dłu szym ni  0,4 s wynosi 160 A. 
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St d zmierzona impedancja p tli zwarcia zasilaj ca urz dzenia elektryczne powinna 

spełnia  warunek: 

Ω=≤  

UWAGA:  

 Niezale nie od wyników oblicze  skuteczno  samoczynnego wył czenia nale-

y sprawdzi  pomiarem. 

6. UWAGI KO COWE 

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowi zuj ce przepisy. 

Jako dodatkow  ochron  od pora e  zastosowano samoczynne wył czenie w układzie 

TN-S. 

Instalacj  wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlano – monta owych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowi zuj c  norm .  

Wszystkie przewody projektowanej instalacji nale y planowa  w strefach zalecanych 

w komentarzu do N-SEP-E-002.  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

• nale y zwróci  szczególn  uwag  na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu insta-

lacji elektrycznych z instalacjami innych bran , 

• trasy przewodów powinny przebiega  pionowo lub poziomo, równolegle do kraw -

dzi cian i stropów, kucie wn k bruzd i wiercenie otworów nale y wykonywa  tak, 

aby nie spowodowa  osłabienia elementów konstrukcyjnych budynku. W budyn-

kach, w których wykonano ju  instalacje innych bran  nale y zachowa  

szczególn  ostro no  przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi  wykonanych in-

stalacji. 

• elementy kotwi ce, haki i kołki nale y dobra  do materiału, z którego wykonane 

jest podło e. 

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nale y przeprowadzi  procedury odbior-

cze zgodnie z PN-IEC 60364. 

Wykona  stosowne opisy nowego odpływu w rozdzielni głównej oraz sprawdzi  sku-

teczno  ochrony przeciwpora eniowej, sporz dzi  protokoły pomiarowe i dostarczy  do 

działu Inwestorowi. 
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W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny by  podda-

wane badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa  

badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawno ci poł cze , osprz tu, 

zabezpiecze  i rodków ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz 

rezystancji uziemie  instalacji i aparatów.  

W projekcie zaproponowano rozwi zania wzorcowe. Dopuszcza si  zastosowanie 

zamienników, pod warunkiem, e zaproponowane elementy zamienne b d  o parametrach 

i charakterystykach równowa nych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem 

i projektantem.  

Wykonawc  realizuj cego budow  według niniejszego projektu obowi zuje w jego za-

kresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały 

w projekcie omówione.  

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cz  ry-

sunkowa oraz przedmiar robót stanowi  komplet dokumentacji technicznej. Przy 

sporz dzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymie-

nione elementy dokumentacji technicznej nale y rozpatrywa  ł cznie. W przypadku nie 

wyst pienia danej pozycji w jakiejkolwiek cz ci składowej dokumentacji technicznej, np. 

przedmiarze robót, któr  uj to w pozostałych cz ciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od 

realizacji cało ci zamówienia b d  uj cia elementu w cenie ofertowej. 
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

L.p. Nazwa Jednostka ilo  

1.  
Wył cznik ró nicowopr dowy z członem nadpr do-
wym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A 

szt. 1 

2.  Kabel YKY o 3x2,5 mm
2
 0,6/1kV m 15 

8. WYMAGANIA DOTYCZ CE JAKO CI WYKONAWSTWA I MATERIAŁÓW 

Wszelkie materiały i wyroby stosowane na monta u winny odpowiada  polskim prze-

pisom i normom. 

Wszystkie dostarczane urz dzenia, aparaty, kable itp. musz  by  fabrycznie nowe. 

Materiały i elementy dopuszczone do stosowania na monta u winny posiada  stosow-

ne polskie certyfikaty, atesty i wiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji. 

Przy wykonywaniu zadania nale y stosowa  wył cznie legalne materiały monta owe i 

wyko czeniowe. Wyroby i materiały (z wyj tkiem materiałów masowych) winny by  odpo-

wiednio pakowane i posiada  znak wytwórcy. 

Wszystkie urz dzenia i elementy powinny by  dostarczone z atestami i certyfikatami 

wymaganymi przez polskie prawo. 

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów: 

• atesty, 

• wiadectwa, 

• protokoły z prób odbiorowych, 

• rysunki, 

• inne wymagane dokumenty. 

Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwi zane z wykonywanymi pra-

cami monta owymi stanowi  b d  zał cznik do dokumentacji prowadzonej przez 

Wykonawc . 

Wszystkie zastosowane kable musz  by  kablami z yłami miedzianymi. 

Wszystkie kable powinny by  oznaczone na pocz tku i ko cu kabla, w miejscach roz-

gał zie  oraz w odst pach, co około 10 m. Stosowa  trwałe oznaczniki metalowe lub inne, 
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odporne na ró ne warunki otoczenia. Na oznaczniku nale y umie ci  trwale opisy zawiera-

j ce: 

• oznaczenia kabla, 

• typ i przekrój kabla, 

• trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilaj cej - oznaczenie urz dzenia zasila-

nego), 

• długo  kabla, 

• rok uło enia. 

Przewody powinny by  wyposa one w kostki opisowe (adresowe) z pełnym adresem 

macierzystym i docelowym umo liwiaj cym jednoznaczne okre lenie miejsca ich podpi cia 

w rozdzielnicach. 

Nowe kable: 

• musz  by  układane w sposób uporz dkowany, 

• musz  by  mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległo ciach minimum 

dwumetrowych, 

• musz  by  przytwierdzone do tras za pomoc  przykr canych obejm w odległo-

ciach 50 + 100 cm - na pionowych odcinkach, 

• musz  by  zako czone w sposób chroni cy je przed dostaniem si  do nich wilgo-

ci, 

• w miejscach przej  przez ciany i stropy musz  by  chronione, a wi c wykonane 

w przepustach rurowych; wszystkie miejsca przej  przez ciany i stropy nale y 

uszczelni  mas  ognioodporn  o odporno ci ogniowej minimum EI60; nowe kable 

i trasy kablowe w obr bie przepustów kablowych oraz 300 mm przed i za nim na-

le y pokry  powłok  przeciwogniow  o grubo ci 1 mm,  

• przechodz ce przez podłogi musz  by  chronione do wysoko ci bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mecha-

nicznym mo na stosowa  rury stalowe, korytka blaszane, itp., 

• powinny by  prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie 

technicznym, zoptymalizowana tras . 

Trasy kablowe: 

• musz  by  wykonane w technologii ocynku ogniowego, 

• powinny przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami, 
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• powinny by  przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych 

i pionowych, 

• powinny by  prowadzone tak, aby minimalizowa  niebezpiecze stwo po aru; 

• konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło enia na nich instalacji elek-

trycznych, bez wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by  zamocowane do podło a 

( cian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

Rurowe przej cia kablowe powinny by  oczyszczone i wygładzone dla unikni cia 

uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przej cia musz  by  umieszczone 

w ochronnych rurach. 

Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by  poł czone mechanicznie 

i elektrycznie. 

Poł czenia kablowe i monta owe nale y wykona  zgodnie z wytycznymi prowadzenia 

tras kablowych oraz monta u urz dze  pomiarowych i sterowniczych uwzgl dniaj c zalece-

nia Polskiej Normy PN - IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" 

głównie w zakresie instalacji ochrony przeciwpora eniowej. 

Nale y zabezpieczy  antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania kraw dzie tras 

kablowych. 

Na korytkach kablowych w miejscach zej  z nich kabli, musz  by  nało one nakładki 

z tworzywa sztucznego, które zapobiegn  uszkodzeniu si  izolacji kabli. 

Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urz dze  elektrycznych wy-

maga si  uzgodnie  i akceptacji Zamawiaj cego na etapie projektowania. 

Wszystkie projekty techniczne musz  zosta  przedstawione do weryfikacji Zamawia-

j cemu. Warunkiem przyst pienia do robót obiektowych jest uzgodnienie projektu lub jego 

fragmentu z Zamawiaj cym, co nie zwalnia Wykonawcy odpowiedzialno ci za wykonane 

projekty. 

Po wykonaniu prac monta owych nale y wykona  pomiary odbiorcze instalacji elek-

trycznej zgodnie z norm  PN-HD 60364-6:2008. Wszystkie obwody elektryczne musz  

zosta  przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiaj -

cym protokołów uruchomienia i sprawdzenia. 

Wykonawca po zako czeniu prac bran y elektrycznej zobowi zany jest dostarczy  

Zamawiaj cemu: 
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• o wiadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodno ci wykonanych prac 

z dokumentacj  wykonawcz  Polskimi Normami, obowi zuj cymi przepisami, itp., 

• opracowan  dokumentacj  powykonawcz  w wersji papierowej i elektronicznej - 

(Projekty + płyty CD), je eli zajdzie taka konieczno , gdy nast pi zmiana lokaliza-

cji kabli wzgl dem projektu 

• protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób wykonanych zgodnie z norm  

PN - HD 60364-6:2008, 

• DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodno ci za-

stosowanych urz dze  i aparatów elektrycznych, kabli i osprz tu elektrycznego. 

Wykonawca powinien: 

• posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencjał techniczny, a tak e 

dysponowa  pracownikami z wła ciwymi kwalifikacjami, uprawnieniami i do wiad-

czeniem do realizacji przedmiotu zamówienia, 

• posiada  Kierownika Robót (elektrycznych) posiadaj cego uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze  wydane na pod-

stawie Prawa budowlanego lub odpowiadaj ce im wa ne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane w wietle wcze niej obowi zuj cych przepisów prawa; do-

kument potwierdzaj cy przynale no  do wła ciwej terenowo Okr gowej Izby 

In ynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialno-

ci cywilnej, 

wiadectwa, o których mowa powy ej, musz  by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. „w sprawie szczegóło-

wych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  

urz dze , instalacji i sieci" Dz. U. Nr 89 poz. 828 dnia 21 maja 2003 r. 
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9. ZAŁ CZNIKI 
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10. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE 
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ISTNIEJ�CA TABLICA ROZDZIELCZA 

zasilanie pompy ciepła (2,4kW/230V): 

YKY�o 3x2,5 mm2

w rurze ochronnej



zakres rozbudowy
ISTNIEJ�CA TABLICA ROZDZIELCZA 

L1,N, PE    YKY�o 3x2,5 mm2
POMPA CIEPŁA

długo�� l=~15m

2C16A

0,03 AC


