
 

Instalacje elektryczne 
 

Obowi ązujące normy  i przepisy 
      hhhh     Ustawa Prawo Budowlane 

• PN-HD 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych …… (wszystkie arkusze ). 
• PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ). 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym . 
• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa. 
• N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania. Wyznaczenie  mocy 

zapotrzebowania . 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690) 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8.10.90r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 
poz.473 

• Ochrona sieci energetycznych od przepi ęć wydane przez PTPiREE  
• Norma PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” 
• Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy” 

 
1. Podstawa opracowania 

• uzgodnienia międzybranżowe 
• obowiązujące normy i przepisy 
• wizja lokalna 

 
2. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla przebudowy, rozbudowy i 
remontu portierni (wejścia służbowego) na terenie Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław 
w zakresie: 

• oświetlenia wejścia do budynku oraz terenu do niego przyległego 
• oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych  
• zasilania urządzeń klimatyzacji oraz technologicznych podgrzewania wody użytkowej 
• instalacji teletechnicznej  
• przebudowy fragmentu trasy instalacji teletechnicznej 
• zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej 

 
3. Zasilanie i rozdzielnia główna budynku.  
W istniejącym budynku portierni znajduje się rozdzielnica elektryczna. Z uwagi na rozbudowę i zmianę 
aranżacji wnętrz portierni istniejącą rozdzielnicę zlikwidowano i zaprojektowano nową. Z nowej tablicy 
bezpiecznikowej TB wyprowadzić i zabezpieczyć projektowane obwody. Z istniejącej (likwidowanej) tablicy 
bezpiecznikowej zasilony jest szlaban wjazdowy na teren. Obwód zasilający istniejący szlaban należy 
przepiąć do projektowanej tablicy TB. Instalacje elektryczne wewnątrz budynku oceniono jako 
niezadowalające oraz mocno wyekspolatowane. Cały osprzęt oraz okablowanie elektryczne podlega 
wymianie na nowe i zabrania się użycia demontowanego osprzętu ponownie. Nową projektowaną tablicę 
bezpiecznikową zasilić z istniejącego złącza będącego własnością ZOO zlokalizowanego przy sąsiednim 
budynku około 15m od remontowanej portierni. Złącze jest zasilane kablami ziemnymi z podstacji 
będących własnością ZOO zlokalizowanych na terenie Inwestora. Inwestor zapewnia rezerwę mocy dla 
projektowanych odbiorów remontowanej portierni. 
Projektowana tablica TB będzie w wykonaniu naściennym i wyposażona w rozłącznik izolacyjny na wejściu 
oraz dla zabezpieczenia poszczególnych obwodów wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe. 
 
4. Instalacje elektryczne przebudowywanego budynku  
Istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany o nowe pomieszczenia. W dobudowywanej 
części znajdzie się pomieszczenie: socjalne oraz toaleta z natryskiem. W pomieszczeniu socjalnym oraz 
toalecie dla zapewnienia ciepłej wody projektuje się elektryczne pogrzewacze wody. W zimie dla 
utrzymania odpowiedniego ciepła będą wykorzystywane elektryczne grzejniki. Dla poprawy komfortu w 
lecie zaprojektowano klimatyzację. Wszystkie urządzenia zasilić z projektowanej tablicy TB. 
W budynku projektuje się stanowisko dla ochrony z miejscem do sterowania projektowaną bramą, 
elektrozaczepem furtki oraz istniejącym szlabanem i monitoringiem obejmującym drogę wjazdową na teren 
ZOO.  
Projektowana brama zasilana jest napięciem 24V. Zasilanie/sterownik silnika jest zabudowany w słupku 
dostarczanym przez producenta. Do bramy należy doprowadzić zasilanie 230V. Brama jest wyposażona w 



 

sterowanie pilotem oraz reczne, które należy doprowadzić do kasety sterowniczej w ciągu pieszym gdzie 
obecnie znajduje się sterowanie ręczne istniejącego szlabanu. W ciągu pieszym zaprojektowano furtę z 
elektrozaczepem. Zasilanie do furty doprowadzić z najbliższego obwody gniazd wtykowych. Sterowanie 
elektrozaczepem sprowadzić jak najbliżej stanowiska portiera. 
Instalację niskoprądową i elektryczną na potrzeby portierni (biura) rozprowadzić w przestrzeni 
projektowanej podłogi systemowej. Pozostałe instalacje wykonać przewodami układanymi pod tynkiem z 
zastosowaniem osprzętu podtynkowego IP20. W łazienkach, pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach  
stosować osprzęt szczelny min. IP44 z klapką. W łazience w przypadku instalacji rurowych metalowych 
oraz metalowej wanny/brodzika zainstalować szynę ekwipotencjalną we wnęce (np. typu UP firmy DEHN), 
do której należy przyłączyć przewodem DYżo 2,5mm2 rury, wanny oraz zaciski PE w puszkach 
instalacyjnych instalacji elektrycznych w łazience. 
Dodatkowo z tablicy TB wyprowadzić obwód zasilający oświetlenie terenu, naświetlaczy na słupie oraz 
loga na ścianie przeciwległej do budynku.  
 
Z rozdzielnicy TB wyprowadzić obwody dla zasilania: 

- gniazd wtykowych łazienek    - YDYpżo 3x2,5 mm2, 
- gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych - YDYpżo 3x2,5 mm2, 
- zasilania grzejników    - YDYpżo 3x2,5 mm2, 
- oświetlenia ogólnego    - YDYpżo 3/4x1,5 mm2, 
- urządzeń klimatyzacji    - YDYpżo 3x2,5 mm2, 
- oświetlenia zewnętrznego   - YKYżo 3x2,5 mm2, 
- zasilania bramy wjazdowej   - YKYżo 3x2,5 mm2, 

 
Instalacje elektryczne wykonać p/t zachowując odległości od instalacji. Przewody prowadzić rownolegle do 
stropu lub podłogi w odległości 0,3m, sprowadzając prostopadle do gniazd wtykowych oraz do osprzętu 
oświetleniowego łączeniowego. Projektuje się gniazda montowane we wspólnych ramkach. Kolorystykę, 
model osprzętu elektrycznego dobiera Inwestor. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń.  
 
4.1, Instalacja ogrzewania 
W budynku nie ma możliwości zainstalowania ogrzewania gazowego luz z sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie 
budynku zostało zaprojektowane na grzejnikach elektrycznych montowanych do ścian. Wielkość oraz moc 
została dobrana odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia w branży sanitarnej. Każdy grzejnik zasilić 
z osobnego obwodu z tablicy TB. Montaż i podłączenia wykonać zgodnie z DTR dobranego grzenika. 
 
4.2. Instalacja klimatyzacji 
Dla poprawy komfortu użytkownika budynku w pomieszczeniu biurowym zaprojektowano klimatyzację. Ze 
względów estetycznych jednostkę klimatyzacji (zewnętrzną) zamontowano z tyłu budynku w miejscu 
niewidocznym dla odwiedzających. Zasilanie kilatyzatora zewnętrznego wykonać z tablicy TB. 
Umiejscowenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej zgodnier z projektem instalacji sanitarnych. Montaż i 
podłączenia wykonać zgodnie z DTR dobranego urządzenia. 
 
5. Instalacje elektryczne zewn ętrzne 
W niniejszym punkcie opisano niezbędne prace związane z modernizacją instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych w związku z rozbudową budynku oraz pracami ziemnymi takimi jak budowa nowego 
chodnika oraz fundamentów pod montaż bramy wjazdowej i murku z logo. 
 
5.1. Wytyczne projetowe: 
- zlecenie Inwestora 
- uzgodnienie projektu przebudowy, rozbudowy i remontu portierni oraz ciągu pieszego na terenie ZOO 
Wrocław z siecia elektroenergetyczna – sygnatura TD/OWR/OMD/2015-05-26/0000003, barkod 
1003656057 z TAURON Dystrybucja, odział we Wrocławiu 
- uzgodnienie trasy remontu chodnika oraz rozbudowy i remontu istniejącej portierni na terenie ZOO przy 
ul. Wróblewskiego 1-5 dz. nr 1, AM-1 oraz dz. nr 2/2, AM-2 obręb Dąbie we Wrocławiu, nr pisma: 
TOTDBA-WR.2110-31843/15/PJ z Orange Polska S.A. ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław 
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
5.2. Zakres opracowania. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje zabezpieczenie isniejących kabli elektroenergetycznych oraz 
teletechnicznych pod projektowanym ciągiem pieszych oraz usunięcie (przełożenie) trasy okablowania 
teletechnicznego kolidującego z rozbudowywanym obiektem o bramę wjazdową. 
 
5.3. Linia elektroenergetyczna 
Kable  elektroenergetyczne SN będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi dwudzielnymi wychodząc 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/obiekt. Dokładne położenie kabli 



 

elektroenergetycznych nalezy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia 
sprzetu mechanicznego) 
Przy pracach stosować się do wytycznych z załącznika nr 6 do instrukcji IM-015/TD dołączonej do pisma z 
uzgodnieniem o sygnaturze TD/OWR/OMD/2015-05-26/0000003 
 
5.4. Linia teletechniczna 
Zgodnie z pismem TOTDBA-WR.2110-31843/15/PJ Wykonawca jest zobowiazany zgłosić do Orange 
Polska S.A. prace w strefie telekomunikacyjnej min na 14 dni przed przystapieniem robót. Wszystkie roboty 
budowlano montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonać zgodnie z normami oraz 
obowiązującymi przepisami w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela Orange Polska S.A. Lokalizaję podziemnych urządzeń telekomuniacyjnych w terenie 
należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
nienaniesionych na planie urządzeń należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
(Uzytkownika, Inspektora Nadzoru). W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechniczną 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami i przesunięciem rurą ochronną dwudzielną, grubościenną (po 1,0m 
poza strefę). W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury 
telekomunikacyjnej do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji 
teletechnicznej.  
Z uwagi na kolizję trasy okablowania teletechnicznego z projektowanym fundamentem pod elementy nośne 
bramy wjadowej istniejace okablowanie pomiędzy studnią 1 i studnią 2 (rysunek E03) wycofać i ułożyć 
nowe okablowanie do studni nr 2 poprzez projektowaną w ciągu pieszym, przed wejściem do budynku, 
studnię nr 3. Sugeruje się ułożenie dwóch rur osłonowych: jedną na potrzeby dostawcy drugą na przyszłą 
rozbudowę sieci teleinformatycznej ZOO. Przy studni nr 1 istniejące słupki teletechniczne zlikwidować, 
okablowanie wycofać do studni nr 1 i przez studnię nr 3 wprowadzić do budynku do projektowanej szafy 
dystrybucyjnej. W szafie przewidzieć rezerwę miejsca na przyszłą rozbudowę instalacji. Istniejące 
przyłącze teletechniczne do budynku należy na czas prac zabezpieczyć i odtworzyć po zakończeniu 
budowy. Nową instalację sieci strukturalnej projektuje się, jako instalację telefoniczną i instalację 
komputerową, w której gniazdko wtykowe może być gniazdem telefonicznym lub gniazdkiem 
komputerowym po odpowiednim skrosowaniu. Projektuje się instalację w oparciu o urządzenia kategorii 6e. 
 
5.5. Instalacje elektryczne zewn ętrzne. 
Obecnie przy budynku znajduje się końcowa lampa oświetlenia terenu. Istniejąca lampa podlega likwidacji. 
Dla oświetlenia terenu przy przebudowywanym budynku zaprojektowano lampy parkowe LED o mocy do 
50W na słupach stalowych do wysokości 3,5m. Dodatkowo zaprojektowano oprawy najazdowe montowane 
w ziemi LED dla podświetlenia aranżacyjnego obiektów zielonych. Na projektowanej ścianie/murku 
naprzeciwko portierni będzie umieszczony napis/logo, który zostanie podświetlony liniami LED. Dla 
poprawy bezpieczeństwa na projektowanym słupie z kamerą monitoringu zaprojektowano oświetlenie 
kierunkowe dwoma naświetlaczami LED, montaż opraw na wysokości około 5,5m, sterowanie łącznikiem 
ze stanowiska portiera. Wszystkie oprawy w terenie zasilić kablem ziemnym z tablicy TB. Przy przejściach 
przez drogę, chodnik okablowanie chronić rurami osłonowymi. Dobór oświetlenia wg. projektu 
wykonawczego architektury. 
 
5.6. Układanie kabli niskiego napi ęcia. 
Kable należy układać falisto w rowie kablowym na głębokości 0,7 m. z zastosowaniem podsypki i nadsypki 
z piasku bezkwasowego, w warstwach po 10 cm. Kable przykryć folią koloru niebieskiego ułożoną w 
odległości min.10 cm od kabli. 
Przy skrzyżowaniach z drogami i innymi urządzeniami podziemnymi kable chronić rurami ochronnymi. 
Kable zasilające do lamp prowadzić omijając korony drzew. Trasę kabli oznakować. Po zakończeniu robót 
wykonać pomiary. 
 
5.7. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia. 
Zgodnie z Dz.U.Nr 151 poz.1256 dla projektowanego zakresu robót nie jest wymagane opracowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
6. Instalacja niskopr ądowa - internet. 
Budynek posiada przyłącze nisoprądowe z pobliskiego słupka teletechnicznego. Z uwagi na przebudowę 
chodnika do portierni likwiduje się istniejący słupek a okablowanie wycofuje do sąsaiadującej z nim studni 
dwudzielnej (odległość około 0,5m). Ze studni na potrzeby dostawcy operatora oraz przyszłej rozbudowy 
sieci wewnętrznej ułożyć dwie rury do projektowanej studni przed wejściem do portierni w chodniku i z 
tamtąd wprowadzić okablowanie do budynku do szafy dystybucyjnej. Na przeciwko budynku portierni 
znajduje się słup z kamerą monitoringu. Zasilanie do kamery jest poprowadzone obecnie linią 
napowietrzną. Projektuje się nowe zasilanie do nowego słupa układane w ziemi. Z projektowanej szafy 
dystrybucyjnej wyprowadzić obwody do nowej kamery zewnętrznej oraz gniazd komputerowych portierni. 
Projektuje się instalację w oparciu o urządzenia kategorii 6e. Zaprojektowano szafę (lokalizację) 
dystrybucyjną z przykładowym wyposażeniem. Na życzenie Inwwestora przewidziano rezerwę miejsca dla 



 

przyszłej rozbudowy infrastruktury teletechnicznej obejmującej teren całego ZOO. Wyposażenie szafy 
dystrybucyjnej uzgodnić na etapie wykonastwa z odpowiednimi działami technicznymi ZOO. 
  
7. Instalacja odgromowa 
Budynek jest budynkiem niskim o znikomej powierzchni i kubaturze i nie jest wymagana dla niego ochrona 
odromowa. 
  
8. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie 
wyłączenie. Szybkie wyłączenie zrealizowano przez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i 
bezpieczników. Jako dodatkową ochronę zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Przewód "N" należy 
trwale oznaczyć kolorem niebieskim lub zastosować przewody o izolacji w tym kolorze. Przewody 
ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przyłączyć należy do instalacji odgromowej. Z 
szynami "PE" połączyć obudowy metalowe poszczególnych rozdzielnic. Przewody "PE" z poszczególnych 
obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic należy podłączyć do części przewodzących urządzeń 
elektrycznych odbiorczych tj. takich, które w przypadku uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod 
napięciem, a także do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczyć kolorem żółto - 
zielonym. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewód ochronny i przewody robocze 
osłonić rurką PCV. Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów potwierdzających 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 
9. Uwagi ko ńcowe 
Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę lub osobę to tego 
uprawnioną oraz powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i normy.  
Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac. 
 
10. Bilans mocy 
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej dla projektowanego budynku 
. 
Ogółem: 
 - moc zainstalowana     Pi  =  19,0 kW 
 - moc zapotrzebowana     Pz =  7,7 kW 
 - współczynnik jednoczesności    kz = 0,4 
 - zabezpieczenie              Ib = 25 A 
 
Z istniejącgo złącza do projektowanej tablicy bezpiecznikowej doprowadzić kabel YKYżo 5x16mm2.   
 
W WYNIKU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU NIE 
ZWIĘKSZA SIĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA ISTNIEJĄCE ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 
 

 
Opracował(a): 
Alina Faliszewska 


