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                                                           Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie 
                                                                      MURÓW, UL. DWORCOWA 3 

                      

220 
 

OPIS TECHNICZNY  

1. Temat opracowania. 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych 

projektowanego  remontu parteru wraz z przebudową części zabytkowego budynku dworca PKP w 
Murowie. 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora, 
- koordynacja międzybranżowa dotycząca instalacji wewnętrznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z 
dn.12.05.2004 poz.1156), 

- ramowe wytyczne inwestora. 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 

3. Dane energetyczne obiektu. 
- moc zainstalowana  Pi = 69,20 kW  
- moc szczytowa         Ps = 55,00 kW 

 Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje:  
- zasilanie, główna tablica rozdzielcza  RG  
- instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych, 
- instalacja oświetlenia awaryjnego ,ewakuacyjnego, 
- instalacja sieci LAN 
- Instalacja telewizji CCTV 
- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

4. Zasilanie obiektu. 
Istniejący budynek zasilany jest linią kablową. Istniejącą szafkę pomiarowo-rozdzielczą zabudowaną na 

parterze budynku należy zdemontować. Zasilanie budynku zostanie wykonane według innego oddzielnego 
opracowania.  
5. Prace demontażowe.  
        W istniejącym budynku w części przeznaczonej na remont zdemontować istniejące instalacje 
elektryczne. Należy zdemontować istniejący osprzęt instalacyjny (gniazdka, łączniki) przewody oraz  
rozdzielnicę elektryczną .  
6. Główna tablica oraz tablice rozdzielcze i wlz.  

Dla zrealizowania zasilania poszczególnych obwodów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych 
zaprojektowano w budynku na parterze nową  rozdzielnicę  „RG” , istniejącą rozdzielnicę  zdemontować 
. Projektuje się rozdzielnicę  podtynkową np. typu 4*24 Alpha 160 Siemens  IP31II kl. izolacji gł 140mm 
szer 0,5m,wysokości 1,1m  zabudowy 96 modułów , IP 30 firmy Siemens . Rozdzielnicę przystosować do 
zamykania na zamek. Rozdzielnica RG wyposażona będzie w wyłącznik główny z modułem 
wzrostowym, lampki sygnalizacyjne, komplet ochronników przepięciowych oraz wyłączniki różnicowo – 
prądowe i wyłączniki instalacyjne nadprądowe do zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

Przy drzwiach wejściowych do budynku projektuje się zabudowanie przycisku z szybką .Po 
podaniu  sygnału na wyłącznik wzrostowy nastąpi odcięcie zasilania dla budynku. Zasilanie budynku 
wieża wykonać z rozdzielnicy RG sprzed wyłącznika p.poz. W budynku wieża zabudować rozdzielnicę 
RW , podtynkową. 
7. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

Instalację odbiorczą wykonać przewodami odpowiednio YDYp(żo) 2(3, 4) x 1,5 mm2 (obwody 
oświetleniowe) oraz przewodami YDYp(żo) 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych jednofazowych) 
układanymi odpowiednio pod tynkiem . 
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W instalacji przewidziano generalnie osprzęt podtynkowy  . 
Gniazda instalować na wys. 0,3 m. od podłogi, . 
Wyłączniki poszczególnych pomieszczeń instalować 1,1 m nad podłogą.  
Do oświetlenia pomieszczeń przewidziano oprawy świetlówkowe , ze świetlówkami kompaktowymi ..  
Rozmieszczenie osprzętu i opraw oświetleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. 

8. Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). 
W pomieszczeniach budynku  przewidziano oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne oparto na 

oprawach z własnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku 
zasilania na czas pozwalający ewakuację osób  z budynku. Zaprojektowano oprawy oświetlenia  
awaryjnego które podczas normalnej pracy nie święcą. Po zaniku napięcia oprawy świecą przez okres 
jednej godziny pozwalając na ewakuację ludzi z obiektu.   

Rozmieszczenie opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych i oznaczono symbolem EW2, 
EW3,  EW4 . 
9. Instalacja oświetlenia wskazującego kierunek ewakuacji. 

Nad drzwiami wyjściowymi z obiektu i drzwiami między pomieszczeniami  przewidziano oprawy 
oświetlenia ewakuacyjnego. Oświetlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z własnym zasilaniem 
bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania. Zaprojektowano oprawy 
oświetlenia  ewakuacyjnego które podczas normalnej pracy  nie świecą . Po zaniku napięcia oprawy 
świecą przez okres dwóch godzin pozwalając na ewakuację ludzi z obiektu. Na oprawach ewakuacyjnych 
należy umieścić  piktogramy  wskazujący drogi  ewakuacji   z budynku. Do opraw oświetlenia 
ewakuacyjnego należy doprowadzić dodatkowy przewód  fazowy  w którym po zaniku napięcia 
zasilającego załącza się oprawa w trybie pracy ewakuacyjnej. 

Rozmieszczenie opraw pokazano na planie instalacji elektrycznych i oznaczono symbolem EW1 . 
10. Instalacja wentylacji wywiewu i klimatyzacji. 
              Dla instalacja wentylacji i klimatyzacji   zaprojektowano wykonanie zasilania do 
projektowanych wentylatorów , centrali wentylacyjnej mistral i klimatyzatora wentylacji precyzyjnej. 
Dla wentylatorów wywiewnych z pomieszczeń „WC’ zaprojektowano sterowanie z instalacji 
oświetleniowej w tych pomieszczeniach.  
Do sterowania wentylacją w pomieszczeniu archiwum zabudować zegar z tygodniowym programem 
sterującym. Nastawy czasu pracy wentylatorów ustawi przyszły użytkownik obiektu. Nagrzewnica 
elektryczna sterowana będzie termostatem kanałowym.  
Dla centrali wentylacyjnej „MISTRAL” zaprojektowano oddzielne zasilanie centrali wentylacyjnej i 
nagrzewnic. W miejscu wskazanym na planie zabudować sterownik. Połączenie i zasilanie central 
pokazano na schematach ideowych.  
Dla klimatyzatora  zaprojektowano zasilanie dla jednostki klimatyzacji precyzyjnej oraz dla jednostki 
skraplacza klimatyzacji precyzyjnej .  
11. Instalacje elektryczne dla potrzeb pompy ciepła. 

11.1 . Zasilanie projektowanej kotłowni  
Projektowana pompa ciepła (typ zgodnie z proj. technologicznym) zasilana będzie z rozdzielni RG. W tym 
celu należy projektowaną  pompę ciepła  zasilić z wydzielonego obwodu w rozdzielni RG  i zabezpieczyć 
projektowanym rozłącznikiem bezpiecznikowym  25A. Pompa ciepła zostanie zabudowana na zewnętrz 
budynku. 

11.2 Instalacja siły i sterowania urządzeń kotłowni. 
Ponieważ pompa ciepła została zaprojektowana na zewnętrz budynku należy ułożyć dwie rury HDPE 110 
od pompy ciepła do pomieszczenia kotłowni .W tak ułożone pompy zostaną ułożone kable do sterowania 
załączania grzałek zasobnika cwu i zasobnika bufora  oraz do zasilania pomp obiegowych obwody 
wyprowadzone z pompy ciepła. 
12. Instalacja sygnalizacji alarmowo – pożarowej – SAP (SSP) 
12.1. Zakres ochrony. 

Zgodnie z charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjęto zakres ochrony: ochrona pełna, 
tzn., że automatycznym wykrywaniem pożaru objęto korytarze, klatkę schodową, wszystkie 
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podstawowe pomieszczenia (magazyny, pomieszczenia techniczne) oraz strefy usługowe, składowania. 
Ochroną nie objęto jedynie sanitariatów. 

12.1.1. Podstawa opracowania 
- Podkłady architektoniczne,  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 
2010.109.719 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz. U. 2002.75.690 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2. września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2004.202.2072 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2015.2117 z późniejszymi zmianami), 

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych, Wyd. II Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego 
WEMA Warszawa 1988 r., 

- system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 – katalog – ZUD „Polon-Alfa” Sp. z o.o. Bydgoszcz, 
- Koordynacja międzybranżowa. 

12.1.2. Rodzaj ochrony.  
Zastosowano automatyczne urządzenia sygnalizacji pożarowej nowej generacji, oparte o system 
informowania o rodzaju wywoływanego alarmu /pożar, próba, uszkodzenie linii lub czujnika/, numerze 
linii i czujnika, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz miejscu wywołanego alarmu.  
Przyjętymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie są:  
- centrala sygnalizacji pożaru Ignis 2014, 
- adresowalne elementy systemu, w skład którego wchodzą: 

• czujka optyczno termiczna  z gniazdem G-40, 
• uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G-40, 
• ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001, 
• element kontrolno-sterujący EKS-4001, 
• sygnalizator akustyczny SAL-4001 z gniazdem G-40S, 

- oraz zasilacz buforowy KBZB-31, 230VAC/24VDC, 2A, 2x17Ah/12V (firmy KABE) 
- sygnalizator akustyczny SA-K7. 
12.1.2.1. Rodzaj i rozmieszczenie elementów.  
Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z podaniem 
rodzajów i typów zastosowanych czujek i przycisków oraz elementów sterujących urządzenia 
zewnętrzne przedstawiono na planie instalacji elektrycznej. 
W przypadku wykonania sufitów podwieszanych należy przestrzeń międzystropową zabezpieczyć 
czujkami.  
Centralka sygnalizacji pożarowej zamontowana zostanie na poziomie parteru w pomieszczeniu nr 1.6. 
12.1.2.2. Centrala sygnalizacji pożarowej. 
12.1.2.3. Rodzaj i typ.  
Do nadzoru AUSP w zabezpieczonym obiekcie przewidziano modułową centralę sygnalizacji pożaru 
sterowaną mikroprocesorowo np. Ignis  z pakietem 4 linii dozorowych adresowalnych zasilanych 
napięciem 24 V z wbudowanym zasilaczem sieciowym ZSI przystosowanym do współpracy z baterią 
akumulatorów niklowo-kadmowych bezobsługowych zapewniających jej normalną pracę w ciągu 72 
godz. w przypadku zaniku napięcia przemiennego 230 V.  
12.1.2.4. Organizacja alarmowania. 
Wbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne, wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny pozwala informować o rodzaju wywołanego alarmu, numerze linii, elementu oraz 
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strefy. Możliwe jest również sprawdzenie każdej linii bez konieczności wyłączenia centrali i przy 
ciągłym dozorowaniu pozostałych linii, zaprogramowanie urządzeń przyłączonych do centrali zgodnie z 
programem postępowania w przypadku alarmu /sygnalizatory zewnętrzne/.  
12.1.2.5. Zasilanie energetyczne.  
12.1.2.5.1. Zasilanie sieciowe /główne/.  
Centrala sygnalizacji pożarowej zasilana będzie z Rozdzielnicy RG sekcji p.poż.. 
Do tego punktu nie mogą być podłączone inne odbiorniki. Zabezpieczenie zasilania centrali należy 
odpowiednio oznakować: Napis – „Zasilanie centrali p.poż." i ewentualne oznakowanie na czerwono. 
Zasilanie ujęto w projekcie instalacji elektrycznych. 
12.1.2.5.2. Zasilanie rezerwowe.  
Do zasilania rezerwowego centralki przewidziano baterię akumulatorów niklowo-kadmowych 
bezobsługowych o pojemności 48Ah i napięciu 24V.  
Bateria akumulatorów wbudowana jest w obudowę centralki SSP  
Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników niezwiązanych z systemem 
sygnalizacji pożarowej.  
12.1.2.6. Okablowanie.  
12.1.2.6.1. Linie dozorowe.  
Linie dozorowe do czujek i adapterów linii bocznych należy wykonać przewodami typu YnTKSY 
1x2x0,8 mm, natomiast do przycisków, elementów kontrolno-sterujących, sygnalizatorów akustycznych 
należy linie dozorowe wyprowadzone z centrali ppoż. wykonać przewodami (N)HXH FE180/E90 
0,6/1kV 2x1,0 mm2.  
Wprowadzenie przewodów do czujek, przycisków i wskaźników zostawić wolne na długości ok. 0.2 m.  
Przewody linii dozorowych prowadzić pod tynkiem w rurkach PVC-13.5 oraz w korytach kablowych i 
na tynku w listwach instalacyjnych. 
Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości co najmniej 0.3 m od instalacji silnoprądowych 
230/400V.  
12.1.2.6.2. Zasilanie sieciowe centralki.  
Zasilanie centralki sygnalizacji pożarowej wykonać przewodem (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5 
mm2. Zasilanie zabezpieczyć zgodnie z DTR centrali.  
Zabezpieczenie specjalnie oznakować.  
12.1.2.7. Instalacja sterowania centralami wentylacyjnymi i wentylatorami wywiewu. 
Z centralki sygnalizacji pożarowej poprzez elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 został 
wyprowadzony sygnał sterujący do wyłączenia central klimatyzacyjnych oraz układów sterowania 
wentylatorami wywiewu. Sygnał sterujący spowoduje wyłączenie zasilania do central wentylacyjnych 
oraz wentylatorów wywiewu. 
Sterowanie wykonać przewodami typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 7x1,5. 
12.1.2.8. Uwagi końcowe.  
- Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy 
zachowaniu przepisów i wymogów BHP 

- Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia 
i skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  

Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować /i zapoznać obsługę/ instrukcję eksploatacji 
urządzeń 

13. Sieć LAN 
13.1. Wymagania Użytkownika w stosunku do instalacji sieci strukturalnej 
• Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich 

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed 
rozpoczęciem prac; 

• Przewiduje się 2 stanowiska 2xRJ45 p/t typu LAN/TEL; 
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• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone 
nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej 
oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki 
niezbędne do objęcia instalacji bezpłatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta; 

• Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie 
może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych); 

• W konfiguracji projektowanej wydajność systemu przeznaczonego do transmisji danych i głosu ma 
mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Klasy 
EA/kat.6A; 

• Wydajność systemu należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium GHMT. Należy 
uwzględnić system legitymujący się spełnieniem ww. zaleceń odnośnie osiągów transmisyjnych w 
trybie CHANNEL obejmujący pełny tor kablowy z dedykowanymi kablami krosowymi; 

• Okablowanie na obiekcie należy oprzeć o ekranowany, uniwersalny system wyposażony w gniazdo 
teleinformatyczne z pierścieniem instalacyjnym 2GHz umożliwiające terminację dwóch kabli 
instalacyjnych oraz o ekranowaną wkładkę RJ45 kat. 6A STP w formacie Keystone w adapterze 
typu Mosaic (puszki podłogowe) 

• W konfiguracji projektowanej gniazd przeznaczonych do transmisji danych i głosu należy 
uwzględnić wkładkę do gniazda 2GHz typu 2xRJ45 kat.6A STP. Zaprojektowany system powinien 
posiadać możliwość użycia innych wkładek gniazdowych takich jak 2xRJ45, 

• Projektowaną instalację okablowania strukturalnego należy sprowadzić do szafy wiszącej 
stanowiącej (PPD) . Projektuje się szafę wielkości 12U. 
 

14. Instalacja  CCTV. 
14.1. Założenia koncepcyjne monitoringu. 

Zakłada się że projektowany system monitoringu CCTV IP będzie realizowany przy wykorzystaniu 
rejestratora NVR, które będą rejestrować obraz z 8 kamer IP. Jednocześnie jest przewidziane jedno 
pomieszczenie dla urządzeń rejestrujących w szafie GPD. 

Główny punkt dystrybucyjny stanowi szafa RACK 12U przystosowana do wskazanego systemu na 
projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposażona w odpowiednią ilość elementów do zapewnienia 
prawidłowych połączeń pomiędzy dedykowanymi urządzeniami aktywnymi (switch) dla systemu 
monitoringu wizyjnego. 

Ze względu na specyfikę obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 30 dni przy 
założeniu  24 godz. pracy będzie rejestracja 25 kl/s. w rozdzielczości 1080P. 

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia dokładne kąty kamer, maski prywatności 
należy skoordynować na etapie realizacji. Kamery podłączone zostaną do przełącznika 100Mbit z 
zasilaniem PoE znajdujący w GPD. W razie zdarzenia i potrzeby odczytania poglądu z  rejestratora NVR 
połączyć komputer przenośny (laptop)  z nagrywarką przewodem HDMI. 
14.2. Punkty kamerowe i pozostałe elementy 

Do rejestratora zostaną zastosowane odpowiednie kamery kopułowe PRO wandaloodporne IK10, IP 66 
będą posiadać parametry nie gorsze niż: 

• Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor,  
• Rozdzielczość 2M (1920x1080), 
• Obiektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC AI, Min. Oświetlenie kolor: 0,002Lux@F1.2 

(STARLIGHT), B/W: 0Lux z IR,  
• Przesuwny filtr podczerwieni ICR,  
• Maksymalnie 30 kl/s,  
• Podwójne strumieniowanie 1080P/D1,  
• Kompresja H.265/H.264/MJPEG,  
• AGC, BLC,  
• SUPER WDR (140dB),  
• 3D-DNR, ROI, Defog,  
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• Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB,  
• Detekcja ruchu, Maski prywatności,  
• Protokoły TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP, 

SNMP,UPnP,SIP, PPPoE, NTP,  
• ONVIF profil S (2.4),  
• Wsparcie SIP/VoIP,  
• Wbudowany mikrofon,  
• Urządzenia mobilne (iPhone, iPad, Android),  
• Wbudowany Multi Port – w tym gniazdo RJ45 
• Temperatura pracy -40°C~60°C,  
• Zasilanie DC12/PoE 
Rejestrator video IP UHD  
• 32 Kanałowy rejestrator IP UHD,  
• Rack 1,5U,  
• Kompresja H.265/H.264,  
• Pasmo nagrywania do 320Mb/s 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF,  
• Odtwarzanie 16x1080P/16x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M,  
• Obsługa 2 strumieni,  
• 2x wyjścia wideo (VGA-1080P, HDMI-UHD),  
• 1x we/1x wy audio RCA, 2x RJ-45, 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0,  
• Maks. 4x 6TB HDD,  
• 1x RS485,1x RS232,  
• Raid 0/1/5/10,  
• Wsparcie ONVIF Profil S (2.4),  
• Obsługa myszki,  
• CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android 
Monitor LED 
• Rozmiar ekranu: 24". 
• Rozdzielczość: FULL HD. 
• Jasność: >200cd/m2. 
• Kontrast : >500 : 1. 
• Format obrazu 16 : 9. 
• Kąt widzenia (W/S) >160° / 160°. 
• Liczba kolorów 16.7million. 
• Czas reakcji: 5ms. 
2 Okablowanie 
Od punktów kamerowych do GPD CCTV przewiduje się zastosowanie kabla skrętowego S/FTP kat.6A.  

15. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
          Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA  dla linii kablowej zasilającej. Na przewód ochronno-
neutralny w kablach należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie 
przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w tablicy RG. W tym celu należy ułożyć odcinek 
płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm i połączyć z uziemieniem poprzez złącze kontrolne. 
Projektuje się uziom pionowy (szpilkowy) .Wartość rezystancji uziemienie nie może przekraczać                       
10 omów. 
Dla budynku jako system ochrony uzupełniającej  przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem 
elektrycznym zastosowano wyłączniki_różnicowo-prądowe zainstalowane w tablicy rozdzielczej RG.  

Aby spełnić powyższy warunek w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", 
dodatkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi 
przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. 
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   Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne nie 
mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym. 
16. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Z uwagi na możliwość występowania w budynku mieszkalnym drogich urządzeń elektronicznych, a 
także możliwość niezadziałania zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowoprądowych w przypadku 
wystąpienia przepięć powodowanych: 

- czynnościami łączeniowymi, 
- wyładowaniami atmosferycznymi, 
- elektrycznością statyczną 

W tym celu w rozdzielnicy  głównej  RG należy zabudować ochronniki i przeciwprzepięciowe,                
o napięciu ograniczającym do 1.5kV. 
17. Połączenia wyrównawcze. 

W rozdzielnicy RG ułożyć szynę wyrównawczą .Główną szynę uziemiającą należy połączyć 
przewodem LgY 16 z projektowanym uziomem pionowym. 
18. Uwagi końcowe.  

- Realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami budowy oraz niniejszym projektem. 

- Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.  

-  W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż dobrane w projekcie 
ale muszą posiadać takie same parametry techniczne.                                                                                                 

 
Opracował:         

 


