
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 Inwentaryzacja budowlana
 Inwentaryzacja elektryczna
 Zlecenie inwestora
 Obowiązujące przepisy i normy PN/E 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej z dostosowaniem do obowiązujących 

przepisów i norm.

   Projekt obejmuje

 demontaż istniejących tablic i wlz-ów
 demontaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych na parterze, I piętrze i II piętrze (poddaszu).
 obliczenia i dobór oświetlenia uzupełniającego istniejące oświetlenie
 przebudowa i montaż rozdzielnic
 montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych
 montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

3. OPIS TECHNICZNY.  
3.1.    ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII.  

      Nie przewiduje się przebudowy linii zasilającej rozdzielnicę głowną ponieważ przewidywane jest 

zmniejszenie obciążenia ze względu na zastosowanie energooszczędnych źródeł światła.

      Instalacje na piętrach zasilane będą z tablic rozdzielczych  piętrowych TP1, TP2, TP3 zlokalizowanych w 

miejscach istniejących tablic rozdzielczych.  Instalacje na piętrach zabezpieczone będą wyłącznikami 

nadmiarowoprądowymi, uzupełnionymi wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi o czułości 

30 mA. W tablicach piętrowych zamocowane będą również ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. 

     Tablice rozdzielcze na piętrach zasilane będą oddzielnymi wewnętrznymi liniami zasilającymi 

wyprowadzonymi z istniejącej rozdzielnicy głównej RG po jej częściowej przebudowie. WLZ-y zabezpieczone 

będą bezpiecznikami topikowymi zamocowanymi w rozłączniko - bezpiecznikach małogabarytowych 

mocowanych na listwie TH35 w istniejącej rozdzielnicy RG. 

3.2. TABLICE ROZDZIELCZE.

3.2.1. ROZDZIELNICA GŁOWNA „RG”
   Przewidziano przebudowę rozdzielnicy RG polegającą na zdemontowaniu części aparatów istniejącego 

wyposażenia rozdzielnicy, a na uwolnionym miejscu zamontować należy rozłączniko – bezpieczniki (na 

bezpieczniki małogabarytowe).

   Zdemontować należy główny rozłączniko bezpiecznik dla rzędu nr 4 a w jego miejsce zamontować 

rozłączniko-bezpiecznik obwodu nr 20.  Wyłącznik różnicowoprądowy i nadmiarowoprądowy nr 17 i19 należy 

przesunąć w kierunku rozłącznika rzędu nr 4. Rezerwowe zabezpieczenie nr 18 należy przenieść  na wolne 

miejsce do rzędu nr 3. Na uwolnionym miejscu zamontować należy trzy rozłączniko-bezpieczniki 3-j biegunowe 

na bezpieczniki małogabarytowe, z których wyprowadzone zostaną nowe projektowane wewętrzne linie 

zasilające do tablic piętrowych.



3.2.2. TABLICE PIĘTROWE

    Przewidziano wymianę istniejących tablic piętrowych na nowe, wykonane warsztatowo poprzez wyposażenie 

typowych skrzynek rozdzielczych w wykonaniu podtynkowym.

Tablice piętrowe wyposażyć należy w rozłącznik główny czterobiegunowy 3 lampki kontrolne oraz cztery 

ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2. Zamontować należy wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe

typu A na prąd przemienny i pulsujący, które zabezpieczały będą wszystkie obwody odbiorcze.

   Tablice powinny mieć możliwość zamykania na kluczyk.

3.4. INSTALACJE ODBIORCZE

Istniejącą instalację oświetleniową i gniazd wtykowych należy zdemontować lub unieczynnić pozostawiając 

przewody na miejscu, demontując tylko puszki i osprzęt.  W miejscach gdzie występują płytki glazury na 

ścianach należy sprawdzić czy instalacja nie została częściowo wymieniona na miedzianą i wykorzystać te 

elementy instalacji wykonanej z miedzi, oszczędzając istniejącą glazurę.

    Projektowane instalacje prowadzić należy w bruzdach jako podtynkowe na ścianach i na stropach. 

W kaplicy, ze względu na jej charakter przewody prowadzić możliwie w jak największej ilości w bruzdach pod 

listwami przypodłogowymi i po trasach istniejących przewodów wtynkowych na ścianach i stropie po ich 

demontażu. Demontaż należy przeprowadzić poprzez nacięcie tynku i bruzdowane pomiędzy nacięciami, by nie 

dochodziło do niekontrolowanego odspojenia tynku.

   

 3.5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE. 

   Przewiduje się pozostaweinie możliwie jak największej ilości opraw oświetleniowych na remontowanych 

piętrach wymieniając tylko źródła światła na energooszczędne lampy LED. Wymianie polegały będą wyłącznie 

żyrandole z pojedynczym źródłem światła i zastępowane żyrandolami z dwoma źródłami światła by dać 

możliwość regulowania natężenia oświetlenia w pokojach mieszkalnych. 

   W komunikacji i jadalni projektuje się uzupełnienie istniejących żyrandoli oprawami kasetonowymi 

natynkowymi LED dla doświetlenia i w ten sposób dostosowania do obowiązujących przepisów. 

   W świetlicach należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe, kaseronowe LED, a istniejące należy 

zdemontować i zutylizować. Do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych w jadalni i w komunikacji, zastosować 

należy oprawy z ciepłobiałymi źródłami światła LED, o temperaturze barwowej 2700-3000K.  W świetlicach 

zamontować należy oprawy ze źródłami LED o temperaturze barwowej 4000 K i oddawaniu barw na poziomie 

>CRI 85 z mikropryzmatyczną przesłoną ograniczającą olśnienie.

3.6. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ. 

 W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano układ sieciowy TN-S z wydzielonymi przewodami N i PE.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania zrealizowane za pomocą

wyłączników nadmiarowoprądowych w obwodach odbiorczych i bezpieczników topikowych dla obwodów 

rozdzielczych. Ponadto  wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikami 

różnicowoprądowymi o czułości 30 mA typu „A”.



3.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.

   W rozdzielnicy RG zamontowane są istniejące ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1, jako drugi stopień 

ochrony przeciwprzepięciowej w tablicach piętrowych zastosować należy ochronniki typu 2. 

4. OBLICZENIA.
4.1. BILANS MOCY

Nie przeprowadzam bilansu mocydla całego obiektu, ponieważ przedmiotem opracowania jest wymiana 

istniejącej instalacji w części obiektu (bez piwnic) na zgodną z nowymi przepisami, a zmiana oświetlenia na 

energooszczędne spowoduje obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wykonano tylko  bilans mocy w przebudowywanej części budynku, na schemacie przebudowy rozdzielnicy 

głownej.

4.2. OBLICZENIA OŚWIETLENIA.
Wyniki obliczeń oświetlenia w załączeniu.

5. UWAGI.

 Całość robót wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-E.

 Roboty instalacyjne wykonywać może osoba posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe pod nadzorem 

osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

 Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywać można tylko za zgodą projektanta i wiedzą inspektora 

nadzoru.

 W kosztorysie przewidziano wkucie istniejących instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego pod 

tynk.
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