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OPIS TECHNICZNY 
Radzymin, ul. Jana Pawła II 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i ogólnego 

stref komunikacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie przy 

ul. Jana Pawła II 18. 

 

2. Podstawa opracowania  

- Zlecenie inwestora, 

- Koncepcja budowlana i architektoniczna, 

- Obowiązujące normy, przepisy i aktualne katalogi urządzeń 

elektroinstalacyjnych 

 

3. Instalacje obj ęte opracowaniem 

W ramach opracowania zaprojektowano następujące instalacje: 

- oświetlenia ogólnego,   

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- siłową – zasilenie rozdzielnic, 

- przeciwporaŜeniową, 

- przeciwpoŜarową. 

 

4. Rozdział energii elektrycznej w budynku  

Projektowane rozdzielnice nN naleŜy umieścić w miejscu istniejących rozdzielnic 

piętrowych T0-1, TP-1, TP-2, T1-1, T2-1. Linie zasilające projektowane rozdzielnice 

piętrowe wykonać przewodami YKY 5x16mm². 

W istniejących rozdzielnicach T1-2 oraz T2-2 zainstalować obudowy typu S 6. 

Z rozdzielnic T0-2, T1-1, T1-2, T1-3, T2-1, T2-2 - 400/230 V, 50 Hz   wyprowadzone 

zostaną linie zasilające: 

- oświetlenia ogólnego       

- oświetlenia  ewakuacyjnego/awaryjnego 

- istniejące obwody 

 



Projektowane rozdzielnice wykonać jako podtynkowe przystosowane do rozbudowy z 

drzwiami pełnymi wyposaŜonymi w zamek z kluczykiem o stopniu ochrony co 

najmniej IK 08.  

 

5. Instalacje w obiekcie 

Instalacja oświetlenia klatki schodowej i korytarza 

Instalacje zasilające obwody oświetleniowe zaprojektowano przewodami 

YDYp 3x1,5mm2, YDYp 4x1,5mm2 ułoŜonymi w listwach i korytach oraz pod tynkiem. 

Na klatkach schodowych i korytarzach instalować oprawy oświetleniowe typu TOKEN 

2x36W EVG firmy KANLUX , lub model równowaŜny, instalowane na stropach. 

Załączanie oświetlenia łącznikami na ścianach. 

Łączniki oświetleniowe instalowane na wys. 1,3m od podłogi.  

Do oświetlenia awaryjnego wykorzystać oprawy oświetlenia podstawowego. 

Oprawy te naleŜy wyposaŜyć w „inwertery”, zasilające oprawę przez okres dwóch 

godzin po zaniku napięcia. Po powrocie napięcia „inwertery” automatycznie 

przechodzą w stan ładowania. Inwertery powinny być wyposaŜone w funkcję 

autotestu. Nad wejściami wzdłuŜ drogi ewakuacyjnej zamocować oprawy z 

piktogramami informującymi o kierunku ewakuacji. Poziom natęŜenia oświetlenia 

ewakuacyjnego w Ŝadnym miejscu ciągu ewakuacyjnego - zgodnie z Polską Normą - 

nie moŜe być mniejszy niŜ 1 lx. Przy hydrantach i urządzeniach przeciw poŜarowych 

natęŜenie oświetlenia powinno wynosić - zgodnie z Polską Normą – co najmniej 5 lx. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie w chwili zaniku 

oświetlenia podstawowego. 

 

Instalacja oświetlenia piwnic 

Instalacje zasilające obwody oświetleniowe zaprojektowano przewodami 

YDYp 3x1,5mm2, YDYp 4x1,5mm2 ułoŜonymi w listwach i korytach oraz pod tynkiem. 

Na klatkach schodowych i korytarzach instalować oprawy oświetleniowe typu Mah 

2x36W oraz Mah 1x36W firmy Kanlux , lub model równowaŜny, instalowane na 

stropach. Załączanie oświetlenia łącznikami na ścianach. 

Łączniki oświetleniowe instalowane na wys. 1,3m od podłogi.  

Do oświetlenia awaryjnego wykorzystać oprawy oświetlenia podstawowego. 

Oprawy te naleŜy wyposaŜyć w „inwertery”, zasilające oprawę przez okres jednej 

godzin po zaniku napięcia. Po powrocie napięcia „inwertery” automatycznie 

przechodzą w stan ładowania. Inwertery powinny być wyposaŜone w funkcję 



autotestu. Nad wejściami wzdłuŜ drogi ewakuacyjnej zamocować oprawy z 

piktogramami informującymi o kierunku ewakuacji. Poziom natęŜenia oświetlenia 

ewakuacyjnego w Ŝadnym miejscu ciągu ewakuacyjnego - zgodnie z Polską Normą- 

nie moŜe być mniejszy niŜ 1 lx. Przy hydrantach i urządzeniach przeciw poŜarowych 

natęŜenie oświetlenia powinno wynosić - zgodnie z Polską Normą – co najmniej 5 lx. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie w chwili zaniku 

oświetlenia podstawowego. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie w chwili zaniku 

oświetlenia podstawowego. 

 

6. Uwagi dotycz ące wykonania instalacji 

Przewody prowadzone pod tynkiem (grubość warstwy min. 5mm). Wyłączniki, 

gniazda i tablice elektryczne instalowane będą w odległości co najmniej 60 cm od 

przewodów gazowych, kuchenek i wanien oraz 50 cm od rur wodnych 

i zlewozmywaków. Puszki instalacyjne montowane w odległości co najmniej 10 cm 

od w/w elementów.  

 

7. Instalacja ochrony od pora Ŝeń  

Układ sieci budynku TN-C (część istniejąca) i TN-C-S (część zmodernizowana). 

W Tablicy Głównej  TP-1 dokonać podziału N i PE . 

Tablice Piętrowe naleŜy wykonać z listwą zaciskową PE. 

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych podłączyć do zacisków ochronnych 

gniazd wtyczkowych 230/400V, zacisków ochronnych opraw oświetleniowych w I 

klasie ochronności. Kolor przewodu ochronnego zielonoŜółty.  

Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie 

obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. 

 

Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony 

podstawowej, zastosowano wyłączniki róŜnicowo – prądowe o działaniu 

bezpośrednim i prądzie róŜnicowym 30mA 

Po wykonaniu całości instalacji naleŜy protokolarnie sprawdzić skuteczność ochrony 

od poraŜeń. 

 

 

 



8. Instalacja p.po Ŝ 

W rozdzielnicy głównej TP-1  zainstalować wyłącznik główny pełniący rolę 

„Wyłącznika PoŜarowego”. Wyłącznik ma być sterowny odpowiednim przyciskami. 

Przycisk główny naleŜy umieścić w skrzynce metalowej z przeszklonymi drzwiczkami 

z napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POśAROWY” Przyciski umieścić w widocznych 

miejscach przy wyjściu z budynku . Wciśnięcie przycisku spowoduje podanie 

napięcia na cewkę wybijakową (wzrostową) wyłącznika i rozłączenie styków 

wyłącznika, wówczas instalacja w budynku zostanie odłączona spod napięcia. 

 

9. Uwagi dotycz ące cało ści instalacji 

Całość prac wykonać zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normą N SEP-E-002. 

NaleŜy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, 

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montaŜem z wykonawcami innych 

branŜ i wcześniej wykonanymi instalacjami. 
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