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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE  
INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 
elektrycznych podstawowych, logicznej i telefonicznej dla projektowanej 
rozbudowy i przebudowy Budynku Biurowego RARR S.A. w Rzeszowie. 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak 

RDE7/2589/ZP/630/XXI/2010 z dnia 2010-07-22, wydanymi przez RDE 
Rzeszów-Miasto (zwiększenie mocy) 

• podkłady architektoniczne budynku, 
• wytyczne instalacji sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, kotłownia, 

wod-kan) 
• Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej znak WZ.5595/72/10 z dnia 2010-
07-29 wydane przez Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej  

• obowiązujące normy, przepisy i normatywy techniczne 
 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Projekt obejmuje swym zakresem: 

• zasilanie  
• złącze kablowe, SZR, układ pomiarowy – modernizacja 
• rozdzielnie i tablice odbiorcze 
• instalacja oświetlenia podstawowego  
• instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
• instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
• instalacja zasilania wentylacji 
• instalacja zasilania klimatyzacji 
• instalacja logiczna telefoniczna oraz serwerownia 
• instalacja dla wpustów dachowych 
• instalacja gniazd wtyczkowych 24VAC 
• instalacja przyzywowa w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych 
• instalacja odgromowa 
• instalacja połączeń wyrównawczych 
• instalacja ochrony od porażeń 
• instalacja ochrony przeciwprzepieciowej 



• ochrona przeciwpożarowa – wyłącznik główny zasilania WPP  
 
 

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
Stan projektowany: 
• Moc zainstalowana Pi = 116,3 kW 
• Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,57 
• Moc zapotrzebowana Pz = 67,0 kW 

 
Stan istniejący: 
• Moc zapotrzebowana Pz = 80,0 Kw 
 
Łączna moc po rozbudowie  Pz = 147,0 kW 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. ZASILANIE 

Obecnie budynek biurowy RARR S.A. zasilany jest linią kablową nN z 
istniejącej Stacji trafo „Miastoprojekt” zlokalizowanej w w/w obiekcie. Ze 
względu na znaczny wzrost mocy przewiduje się wymianę istniejącego kabla 
zasilającego budynek.  Wymiana w/w kabla zasilającego po istniejącej trasie 
nie jest objęta niniejszym opracowaniem – wykona PGE Dystrybucja Rzeszów.     
 

2.2. ZŁĄCZE KABLOWE, SZR, UKŁAD POMIAROWY-MODERNIZACJA 
Złącze kablowe, układ pomiarowy oraz tablicę główną RG należy dostosować 
do łącznego obciążenia w/w mocą.  
Istniejące złącze kablowe oraz wyłącznik główny zlokalizowane obecnie w 
holu wejściowym należy zdemontować i w to miejsce należy zamontować 
nowe złącze oraz układ SZR. Projektuje się złącze kablowe ZK3a/2 (800x570 - 
Incobex) oraz typowy układ SZR – 400 (800x570 - Incobex). Projektowane 
złącze kablowe oraz układ SZR umożliwi ą podłączenie do budynku 
planowanego w przyszłości drugostronnego zasilania. Przewidywany do 
wymiany kabel należy wprowadzić do projektowanego złącza kablowego.  
W pomieszczeniu portierni znajduje się obecnie układ pomiarowy oraz 
rozdzielnia główna TL+RG. Układ pomiarowy należy dostosować do wzrostu 
mocy poprzez wymianę przekładników prądowych na IMW 250/5 2,5VA, 
kl.0,5, FS5. Natomiast w tablicy głównej RG przewiduje się wymianę 
istniejącej aparatury zabezpieczającej oraz projektuje się nowe zabezpieczenia 
dla potrzeb projektowanej rozbudowy budynku. 
Schemat zasilania i układu pomiarowego pokazano na rys. Nr 1. 
 

2.3. ROZDZIELNIE I TABLICE ODBIORCZE 
Rozdzielnie i tablice odbiorcze mają za zadanie rozprowadzić energię do 
poszczególnych odbiorów. Dla projektowanej rozbudowy na poziomie suteren 
przewiduje się rozdzielnice naścienne (wentylatornie, serwerownia), natomiast 
na wyższych kondygnacjach projektuje się rozbudowę istniejących tablic 
rozdzielczych piętrowych. Ze względu na fakt iż trudno jest określić wielkość 



rezerwy mocy na poszczególnych istniejących tablicach piętrowych przyszły 
wykonawca powinien liczyć się z ewentualnością wymiany istniejących WLZ-
ów oraz ich zabezpieczeń na większe. Szczegółowe schematy ideowe 
poszczególnych rozdzielnic i tablic, ich rodzaj, wyposażenie pokazano na 
rysunkach.   

 
2.4. INSTALACJA O ŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Obejmuje wypusty oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach budynku 
objętych rozbudową i modernizacją. Zastosowano głównie oprawy oprawy 
fluorescencyjne. Natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN EN 12464-1. 
Dobór opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na rzutach. 
 

2.5. INSTALACJA O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
Dla właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano 
oświetlenie, które zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszczeń w przypadku 
zagrożenia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego winno wynosić min 0,5lx i 
będzie załączone w czasie nie dłuższym niż 2s od zaniku oświetlenia 
podstawowego.  
Oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego wytypowano z oświetlenia 
podstawowego. Są to oprawy zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych, 
klatkach schodowych oraz Sali konferencyjno szkoleniowej na parterze. 
Ponadto dla określenia kierunku ewakuacji zastosowano oprawy kierunkowe z 
piktogramem. Oprawy te będą wyposażone w inwertery zapewniające 
oświetlenie przez min. 1h. Rodzaje piktogramów winien określić 
Rzeczoznawca ds. P.Poż opracowujący schemat ewakuacji budynku.   

 
2.6. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH 

Instalacja obejmuje zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych i 
trójfazowych. Instalację przewiduje się wykonać przewodami YDY i DY z 
izolacją 750V w rurkach PCV, które będą układane na korytkach kablowych w 
przestrzeni stropów podwieszonych oraz w pomieszczeniach p/t.  Obwody 1-
fazowe wykonać jako 3-przewodowe, a 3-fazowe jako 5-przewodowe. 
Przewody, trzeci w obwodach 1-fazowych i piąty w 3-fazowych są przewodami 
ochronnymi. 
 

2.7. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilająco-sterowniczych wentylacji WLZ-
ami. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej 
niezbędnej aparatury dostarczy i wykona dostawca urządzeń.  
Ponadto dla wentylacji istniejących WC projektuje się wentylator dachowy 
WD1 na dachu. Wentylator WD1 należy zasilić z szafki sterującej (dostarcza 
dostawca wentylatora) TSW zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni. 
Na dachu znajduje się wentylator WD6, który będzie zasilany i sterowany z 
rozdzielni zasilająco sterującej RNW6. 
 
 



 
2.8. INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI 

Instalacja obejmuje zasilanie agregatów wody lodowej oraz zestawów 
pompowych agregatów, które zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni. 
Zasilanie należy wykonać z projektowanej rozdzielni wentylacji TW i TW1 
zlokalizowanych w wentylatorniach. Opracowanie niniejsze obejmuje zasilanie 
szafy sterowniczych w/w agregatorów WLZ-ami. Na dachu budynku projektuje 
się skraplacz klimatyzacji,  który zasilono z istniejącej tablicy piętrowej TP1/3 
(tablica ta jest obecnie dedykowana do zasilania istniejących układów 
klimatyzacji). 
Ponadto dla potrzeb serwerowi projektowany jest dodatkowy niezależny układ 
klimatyzacyjny składający się z jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na dachu 
oraz jednostki wewnętrznej w serwerowi. Układ zasilono z tablicy serwerowi 
Tserw.  

  
2.9. INSTALACJA LOGICZNA, TELEFONICZNA ORAZ SERWEROWNIA 

W chwili obecnej obok pomieszczenia portierni znajduje się pomieszczenie 
serwera. Ponieważ istnieje potrzeba zagospodarowania tego pomieszczenia na 
potrzeby rozbudowy (pomieszczenia tłumaczy) przewiduje się wydzielić nowe 
pomieszczenie „serwerownia” w suterenach. W nowym pomieszczeniu 
serwerowni planuje się ustawić szafę serwerową w której będzie zlokalizowany 
serwer. Ze względu na fakt iż obecna sieć logiczna zbiega się do istniejącego 
punktu dystrybucyjnego GPD (szafa wisząca w obecnej serwerowni), punkt ten 
należy przenieść do pomieszczenia nr 103 (sutereny). Natomiast między 
punktem dystrybucyjnym GPD a nową serwerownią należy wykonać 
odpowiednie połączenie zgodnie ze schematem rys nr 9. 
 Instalację logiczną w rozbudowywanych pomieszczeniach należy wykonać w 
oparciu o skrętkę cztero parową kat.6 nieekranowaną UTP i sprowadzić do 
głównego punktu dystrybucyjnego (szafa GPD) z poziomu piwnic, parteru i I 
piętra. Natomiast projektowana instalację logiczną i telefoniczną na II piętrze 
należy sprowadzić do istniejącej szafy dystrybucyjne piętrowej PPD2 
zlokalizowanej w pom. Nr 421. 
Połączenia okablowania oraz wykaz uzupełnienia istniejących Punktów 
dystrybucyjnych w odpowiednie urządzenia przedstawiono na schemacie Rys 
nr 9.  
Punkt elektryczno logiczny będzie składał się z: 
PEL 1 - dwóch gniazd RJ45 (komputer-komputer) i dwóch gniazd zasilających 
zespolonych w jednej ramce 
PEL 2 - gniazdo RJ45 (komputer) i dwóch gniazd zasilających zespolonych w 
jednej ramce 
PEL 3 - dwóch gniazd RJ45 (komputer-telefon) i dwóch gniazd zasilających 
zespolonych w jednej ramce 
PL - gniazdo RJ45 (komputer)  
Gniazda AC są zespolone z gniazdami teledacyjnymi tworząc tzw. Punkt 
elektryczno-logiczny /PEL/. Gniazda AC mają wbudowaną blokadę 



uniemożliwiającą podłączenie urządzeń innych niż komputery. Wyłącznik 
ochronny różnicowo-prądowy obejmuje ochroną najwyżej 3 obwody odbiorcze. 

 
2.10. INSTALACJA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH 

Na dachu budynku przewidziano wpusty systemu „Pluvia”, które będą 
podgrzewane. Zasilane będą napięciem 230V AC z istniejącej tablicy 
rozdzielczej TP2. Sterowanie ogrzewaniem odbywać się będzie poprzez 
termostat zlokalizowany w tablicy rozdzielczej i czujnika temperatury 
zlokalizowanego na dachu budynku. 

 

2.11. INSTALACJA GNIAZD BEZPIECZE ŃSTWA 24VAC 
W pomieszczeniach wentylatorni, należy zainstalować gniazda 24V AC. 
Zainstalowanie gniazd odbywać się będzie z transformatorów 230/24V 
zainstalowanych w poszczególnych rozdzielniach. 

 

2.12. INSTALACJA PRZYZYWOWA W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W pomieszczeniu WC dla osób niepełnosprawnych projektuje się instalację 
przyzywową opartą na systemie „DELTACAL” (firmy Elda). System składa 
się z przycisków przywoławczych, przycisków kasujących, wskaźników 
pomieszczeń montowanych nad drzwiami.  
 

2.13. INSTALACJA ODGROMOWA 
Podczas rozbudowy dach istniejącego obiektu ulega w całości przebudowie, 
w związku z tym należy przebudować istniejącą instalację odgromową. Dach 
budynku pokryty jest papą. Zwody poziome należy wykonać przewodem 
DFeZn Ø8. Zwody poziome należy podłączyć do istniejących przewodów 
odprowadzających. Wszystkie występujące na dachu urządzenia (wentylatory 
dachowe, agregaty chłodnicze) należy chronić iglicą odpowiedniej wysokości 
podłączoną do zwodów poziomych. 
     W miejscach rozbudowy (wentylatornia) zaprojektowano uziom otokowy, 
który należy wykonać z taśmy stalowej /ocynkowanej/ FeZn 25x4mm i 
połączyć go z istniejącym uziomem otokowym budynku. Uziom należy 
układać w odległości ok. 1m od budynku. 
Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-
86/E-05003/01,02 i PN – IEC 61024-1-1,-2. Plan instalacji odgromowej 
przedstawiono na rys Nr E-2.    
 

2.14. INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
Zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie 
do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami 
objęte są wszystkie metalowe części instalacji rurowych, wentylacji, 
rozdzielnie metalowe, korytka kablowe oraz wykładzinę antystatyczną w 
pomieszczeniu serwerowi. 

 



 
 

2.15. INSTALACJA OCHRONY OD PORA ŻEŃ  
     Ochronę od porażeń w budynku zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 
60364-4-41 stosując układ sieci TT. Elementy instalacji oraz wyposażenia 
technologicznego które normalnie nie są pod napięciem, a mogą się znaleźć w 
przypadku awarii, należy metalicznie podłączyć do zacisku PE. Ochrona 
przez zastosowanie szybkiego wyłączenia jest zrealizowana przez: 

o urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami 
nadprądowymi, bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

o urządzenia ochronne różnicowo-prądowe.  
Ochroną objęto: rozdzielnie, gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe. 
Przewody ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. 
Przewody ochronne instalacji należy podłączyć w rozdzielni do zacisku 
ochronnego PE. Zacisk ochronny PE należy podłączyć do instalacji uziomu 
budynku. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 
Uwaga! Nie uziemiać przewodu „N” 
 

2.16. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI ĘCIOWEJ 
Dla ochrony od przepięć w rozdzielni nn RG przewiduje się ochronę 
przeciwprzepięciową klasy B+C, natomiast w tablicy serwerowni Tserw 
ochronę przeciwprzepięciową klasy D. 

 
2.17. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA – WYŁ ĄCZNIK GŁÓWNY 

ZASILANIA WPP 
W celu ochrony przeciwpożarowej zostały zaprojektowane specjalne 
wyłączniki przeciwpożarowe „WPP” (wyłączenie budynku spod napięcia), 
które zlokalizowano przy głównych wejściach. Wyłączniki te winny być 
koloru czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalację należy wykonać 
kablem HDGs, który należy układać na uchwytach o odporności ogniowej 
dostosowanej do kabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. OBLICZENIA 

3.1. Obliczenia oświetlenia 
Obliczenia oświetlenia podstawowego wykonano w oparciu o normę PN-EN 
12464-1:2004 na  komputerze w oparciu o program Dialux 4.6.Wyniki 
obliczeń przeniesiono bezpośrednio na poszczególne pomieszczenia. Rodzaje 
zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.  

3.2. Bilans mocy 
 
Pi = 116,3 kW 
Po = 74,4 kW 
kz = 0,63 
 
Przyjęto współczynnik kjc=0,9 
 
Pz = Po x kjc = 116,3 x 0,9 = 67,0kW 
Pi = 116,3 kW 
Pz = 67,0 kW 
Wzrost mocy - 67,0 kW 
Moc w chwili obecnej – 80,0 kW 
Łączna moc  -  147,0 kW 
Io = 240A 
 

4.2     Dobór przekładników prądowych 
 

Io = 240,0A  
 
a) Prąd znamionowy przekładników 

- wyliczonej wartości odpowiada przekładnik o prądzie znamionowym  
   Ipn = 250A 
 

b) Klasa dokładności przekładnika 
- do rozliczeniowego pomiaru energii dobrano uzwojenie w klasie 
dokładności 0,5 
 

c) Sprawdzenie mocy znamionowej przekładnika 
- obciążalność przekładnika 

 
     Pc = P1c + Pprz + Pz 

 
                                               Pc – moc układu pomiarowego 
                                               P1c - moc pobierana przez licznik mocy czynnej 
                                               Pprz  – moc pobierana przez przewody pomiarowe 
       Pz  – moc pobierana przez obciążenie zestyków 
 



    Licznik mocy czynnej typ 4C52adp                P1c = 1,5 VA /w torze prąd./ 
     
 
     Pprz = Rprz x I2  

     S = 2,5mm2,     l = 1m,      Rprz = 0,007Ω 
     I = 5A 
     Pprz = 0,007 x 52 = 0,17 W 
     Pz = 0,1W 
     Pc = 1,5 + 0,17 + 0,1 = 1,77VA 
 
     Warunek prawidłowego obciążenia strony wtórnej przekładników 
 
    0,25 x Sn < Pc < Sn 
 

      Dobrano przekładniki typu IMW 250/5A 
 
     Sn = 2,5 VA,  kl 0,5, wsp. bezp. FS 5 / f-my ABB/ 
 
     0,25 x 2,5 = 0,625 
 
     0,62 < 1,77 < 2,5                warunek spełniony 
 

Opracował: 
         inż. Edward Wilk 

 
 






















