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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych w części 
budynku ośrodka dla uchodźców w związku z wydzieleniem punktu przedszkolnego w budynku 
Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej na dz. nr geod. 2005/47 
obr. 0004. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- przebudowę instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego  
- przebudowę  instalacji gniazd wtykowych  
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę do opracowania projektu stanowią: 

- Projekty i wytyczne branżowe 
- Obowiązujące normy i przepisy 
- Dane katalogowe zastosowanych urządzeń 
- Uzgodnienia z Inwestorem  
 

3. ROZDZIELNIA PIĘTROWA T-2  
Istniejąca rozdzielnia piętrowa T-2 jest wyposażona w wyłączniki różnicowo - prądowe 

do ochrony p. porażeniowej, zabezpieczenia obwodów odbiorczych, oraz ochronniki 
przepięciowe typu 2. 
 Wyposażenie rozdzielni oraz wartości zabezpieczeń pozostają bez zmian. Do zasilenia 
projektowanej części budynku wykorzystane zostaną istn. obwody nr 1, 6 i 7. 

 
4. ZASILANIE UKŁADÓW WENTYLACJI  

W sanitariacie przewidziano montaż wentylatora kanałowego fi 120WC załączanego 
łącznikiem instalacyjnym razem z oświetleniem, w tym celu należy ułożyć do wentylatora 
dodatkowy przewód prądowy w celu wysterowania wyłącznika czasowego w wentylatorze. 

Instalacje wentylacji wykonać przewodami typu YDY 3x1,5mm2. 
 

5. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 
Oświetlenie wewnętrzne w wydzielonej części budynku wykonane zostanie oprawami 

LED o stopniu ochrony dobranym do charakteru pomieszczenia, część opraw świetlówkowych 
na korytarzu i byłej Sali lekcyjnej pozostaje bez zmian.  

Oprawy mocowane do sufitów przez przykręcanie, oraz wpuszczane w suficie 
podwieszanym.  

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez tradycyjne łączniki instalacyjne 
montowane podtynkowo na wys. 1,4m od posadzki. Stosować należy łączniki o stopniu ochrony 
uzależnionym od przeznaczenia pomieszczenia. 

Instalacja oświetleniowa przewodami YDY 2/3x1,5mm2 750V układanymi pod tynk i w 
przestrzeniach instalacyjnych sufitów podwieszanych. 

Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1, obliczeń natężenia oświetlenia 
dokonano za pomocą programu komputerowego DIALux a wyniki dołączono do projektu. 
 
6. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE   

Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe realizowane będzie poprzez oprawy kierunkowe 
jednostronne 1W AT SE z autotestem montowane przy wyjściach ewakuacyjnych.  

W korytarzu znajduje się istniejąca oprawa oświetlenia podstawowego z modułem 
awaryjnym1h z autotestem, oprawa pozostaje bez zmian. Zasilanie oprawy awaryjnej 
kierunkowej z obwodu oświetlenia ogólnego. 

Oprawy pracują tylko po zaniku napięcia z sieci. 
Czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego z akumulatora 1h. 



 
 

 

 
7. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 230V  

Instalacje gniazd wtykowych 230V przeznaczenia ogólnego w wykonaniu pod tynk 
wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2. Gniazda o stopniu IP dostosowanym do charakteru 
pomieszczenia. Należy wykorzystać część oprzewodowania istniejącej instalacji, wymienić 
należy gniazda wtykowe na gniazda z przesłonami. Gniazda zasilające zestawów 
komputerowych dedykowane należy przesunąć w miejsca wskazane na rys. nr 3. 

Gniazda montować na wysokości 1,4m w pom. sanitarnych, salach zajęć ciągach 
komunikacyjnych dostępnych dla dzieci  pozostają w miejscach istniejących. 

Wszystkie gniazda powinny być w wykonaniu z przesłonami zabezpieczającymi przed 
manipulowaniem w gniazdach przez dzieci.  

 
8. INSTALACJE MONITORINGU  

Istniejącą kamerę kopułkową zamontowaną na końcu korytarza, która po przebudowie 
znajdzie się w szatni należy przenieść w miejsce wskazane na rys. nr E4. Do przeniesienia 
kamery użyć przewodu UTP kat. 5 4x2x0,5 układanego w przestrzeniach instalacyjnych sufitu 
podwieszanego. Rejestracja oraz centrum monitoringu pozostaje bez zmian. 

 
9. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU  

W związku z przebudową części budynku na punkt przedszkolny, należy przystosować 
istniejącą instalacje sygnalizacji pożaru do nowego podziału budynku.  

Zmiany konieczne do wykonania: 
- należy dobudować dodatkową czujkę dymu w pomieszczeniu szatni którą należy wstawić 

w pętlę dozorową nr 1 pomiędzy czujki nr 22 i 23, 
- istniejącą czujkę w pomieszczeniu sali modlitwy które zostanie podzielone na pom. 

porządkowe i WC należy przenieść do pom. porządkowego, w WC nie przewiduje się montażu 
dodatkowej czujki, 

- istniejącą czujkę w pomieszczeniu nr 15 które zostanie podzielone na pom. magazynu 
pościeli czystej, pościeli brudnej i korytarz należy przenieść do pom. magazynu pościeli brudnej, 
w pom. pościeli czystej i korytarzu należy dobudować dodatkowe czujki które należy wstawić w 
pętlę dozorową nr 1 pomiedzy czujki 17 i 18, 

- przedłużenie pętli dozorowej wykonać przewodem YnTKSY 2x2x0,8 układanym w 
przestrzeniach instalacyjnych sufitu podwieszanego oraz pod tynk. 

Po wykonaniu przebudowy należy przeprogramować istn. centralkę pożarową w celu 
włączenia dodatkowych czujek. 

 
10. OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ 

Samoczynne wyłączenie zasilania. Punkt podziału PEN na PE i N w  złączu kablowym  
pozostaje bez zmian, wartość uziemienia nie powinna przekraczać 30Ω . Do instalacji 
wyrównawczej w budynku należy podłączyć dostępne metalowe obudowy instalacji wodnych, 
C.O., C.W, rury C.O. wod - kan, szyny PE, oraz wszystkie metalowe elementy na których w 
razie przebicia może pojawić się napięcie elektryczne. Dodatkową ochronę od porażeń stanowiła 
będzie II klasa ochronności. Dla wszystkich obwodów odbiorczych należy stosować wyłączniki 
różnicowoprądowe 30mA. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzegać należy postanowień norm PN-IEC 
60364. 
 



 
 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 
 

Instalacje wykonać w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem. Prace wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie projektowanych instalacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 



 
 

 

12. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

        

Lp. opis ilość 

1 
Oprawa aw. kierunkowa 1W 1h SA AT (piktogram) 
 1 

2 
Oprawa oświetleniowa sufitowa LED M125 1400LM E 23 830, 12,5W 
 3 

3 
Oprawa nadlustrowa LED 1300LM IP44 840 11W 
 1 

4 
Oprawa n/t IP20  418 NT PAR EVG 
 7 

5 
Oprawa przemysłowa LED IP65 5200LM PC OPAL E IP65 830, 45W 
 1 

 

Lp. opis ilość 

1 Łącznik jednobiegunowy 10A p/t IP20 7 

2 Łącznik jednobiegunowy 10A p/t IP44 1 

3 Łącznik schodowy 10A p/t IP20 1 

4 Wentylator kanałowy łazienkowy fi 120WC 1 

 

Lp. opis ilość 

1 Gniazdo wtykowe dwukrotne z przesłonami 230V, IP20 7 

2 Gniazdo wtykowe pojedyncze z przesłonami 230V, IP44 2 

 

Lp. opis ilość 

1 Czujka dymu 3 

 

KABLE I PRZEWODY 
Lp. aparat opis ilość 

1 YDYpżo 2x1,5 mm2 Przewód 21 

2 YDYpżo 3x1,5 mm2 Przewód 293 

3 YDYpżo 3x2,5 mm2 Przewód  137 

4 YnTKSY 2x2x0,8 Przewód 25 

5 UTP kat 5 4x2x0,5 Przewód 5 

6  Puszki fi 60 18 

7  Puszki fi 70 22 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że dokumentacja 

projektowa: 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

Przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych  
 

Dla potrzeb przebudowy instalacji elektrycznych w części budynku ośrodka dla 
uchodźców w związku z wydzieleniem punktu przedszkolnego w budynku Ośrodka dla 
Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej na dz. nr geod. 2005/47., został 
sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

  ...................................................................                    
                                        /podpis Projektanta, pieczątka/              
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