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2. OPIS TECHNICZNY  
 
2.1 Podstawa opracowania. 
Projekt budowlano-wykonawczy „Instalacji elektrycznych” zasilania klimatyzacji dla 
pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. K. Opolskich 27 i budynku 
przy placu Wolności 7-8 opracowano na podstawie: 
      * programu i założeń przedmiotu zamówienia, 
      * podkładów budowlanych w skali 1:100, 
      * aktualnych przepisów i norm, 
      * wytycznych ochrony przeciwpożarowej, 
      * projektu klimatyzacji 
  
2.2   Zakres opracowania. 
Projekt swoim zakresem obejmuje:  
a/ doposażenie tablicy rozdzielczej TP0 w budynku przy ul. K. Opolskich 
b/ wymianę zabezpieczenia w tablicy głównej na parterze budynku przy.pl. Wolności 7-8 
c/ rozbudowę i doposażenie tablicy licznikowej na II piętrze budynku przy.pl. Wolności 7-8 
d/ tablicę elektryczną TE2.3 zasilania układu klimatyzacji VRF  
e/ wykonanie wewnętrznej linii zasilającej 
f/ wykonanie tras kablowych   
g/ instalację zasilania układów klimatyzacji 
h/ ochronę przeciwporażeniową oraz połączenia wyrównawcze 
i/ instalacje odgromową projektowanej jednostki zewnętrznej na dachu 
 
2.3.  Podstawowe dane techniczne 
 
Budynek przy ul. K. Opolskich  
-napięcie zasilania       - 230/400V, 50Hz 
-moc zainstalowana klimatyzacji           -  Pz= 3,0kW 
-moc szczytowa             -  Ps =2,7kW 
 
Budynek przy placu Wolności  
-napięcie zasilania       - 230/400V, 50Hz 
-moc zainstalowana klimatyzacji     -  Pz = 11,2kW 
-moc szczytowa        -  Ps = 10,1kW 
 
ochrona przeciwporażeniowa : 
–samoczynne wyłączenie zasilania dla istniejącego układu sieci zasilającej TNS oraz wyłączniki 
ochronne różnicowo-prądowe  ∆I = 30mA. 
 
2.4. Zasilanie w energie elektryczną   
 
 Zasilanie w budynku przy ul. K. Opolskich odbywać się będzie z istniejącej tablicy 
rozdzielczej TP0 zlokalizowanej w pomieszczeniu komunikacji na parterze.  
 
 Zasilanie instalacji klimatyzacji w budynku przy placu Wolności odbywać się będzie z 
projektowanej tablicy rozdzielczej oznaczonej TE2.3 zlokalizowanej na II piętrze w 
pomieszczeniu komunikacji budynku A.  
Projektowaną tablicę TE2.3 należy zasilić z istniejącej tablicy licznikowej „TS2” Starostwa 
zabudowanej w pomieszczeniu klatki schodowej na II piętrze. 
 



W stanie istniejącym tablica licznikowa zasilająca część pomieszczeń budynku zajmowanych 
przez Starostwo posiada moc przyłączeniową 13kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. 
Tablica licznikowa zasilona jest z tablicy głównej T1 na parterze przewodem 5xLY16mm2. 
Z uwagi na zabudowę instalacji klimatyzacji o mocy ok. 12kW należy wystąpić o zwiększony 
przydział mocy dla budynku do poziomu mocy przyłączeniowej 25kW i zwiększenie 
zabezpieczenia przedlicznikowego do wartości 40A. 
W tablicy T1 na parterze w istniejącym rozłączniku bezpiecznikowym R303 należy odpowiednio 
zwiększyć zabezpieczenie WLZ do wartości 50A. 
 
2.5 Tablica rozdzielcza TP0 
Zasilanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych systemów klimatyzacji w budynku przy ul K. 
Opolskich odbywać się będzie z istniejącej tablicy rozdzielczej TP0 na parterze. 
Tablicę należy doposażyć w aparaturę zabezpieczeniową zgodnie ze schematem ideowym na 
rys.nr E5. 
Z tablicy zasilone zostaną jednostki zewnętrzne przewodami YDYżo3x2,5mm2 oraz jednostki 
wewnętrzne przewodami YDYżo3x1,5mm2. 
Uwaga: 
Dopuszcza się zabudowanie osprzętu równoważnych innych firm pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych urządzeń. 
 
2.6 Istniejąca tablica licznikowa 
Zasilanie projektowanej tablicy TE2.3 w budynku przy placu Wolności odbywać się będzie z 
istniejącej tablicy licznikowej zabudowanej na II piętrze klatki schodowej w budynku A.  
Istniejącą tablicę licznikową za układem pomiarowym energii należy doposażyć w rozłącznik 
bezpiecznikowy 50A/3 z kompletem wkładek 32A. 
Z tablicy zostanie wyprowadzony przewód YDY5x6mm2 i doprowadzony do projektowanej 
tablicy TE2.3. 
Z uwagi na fakt, iż tablica znajduje się w części wspólnej z Urzędem Miasta projektowany 
przewód zasilający do TE2.3 należy prowadzić poprzez pomieszczenie biurowe 228. Przewód od 
tablicy licznikowej do przestrzeni nad sufitem podwieszonym prowadzić w rurze ochronnej w 
bruździe pod tynkiem. Na uszkodzonej ścianie należy położyć gładź oraz odmalować ścianę w 
kolorze jak istniejący. 
 
2.7 Tablica rozdzielcza TE2.3 
Dla potrzeb zasilania jednostki zewnętrznej oraz jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji 
VRF w segmentach A, B budynku zaprojektowano tablicę rozdzielczą TE2.3. Tablica 
zabudowana będzie w pomieszczeniu gospodarczym będącym w użytkowaniu Starostwa. 
Z tablicy zasilony zostanie obwód jednostki zewnętrznej układu VRF przewodem YKY5x4mm2 

oraz obwody zasilania jednostek wewnętrznych przewodami YDYżo3x1,5mm2.   
Wyjście przewodów od tablicy do przestrzeni nad sufitem podwieszonym wykonać w rurkach 
ochronnych w bruździe pod tynkiem. Na uszkodzonej ścianie należy położyć gładź oraz 
odmalować ścianę w kolorze jak istniejący. 
 
Projektuje się rozdzielnicę w wykonaniu n/t w obudowie typu Volta w II kl. izolacji IP30 z 
wyposażeniem w aparaturę Hager. 
W tablicy przewidziano II stopień ochrony przepięciowej (kl. C) 
W tablicy przewiduję się 20% rezerwy wolnego miejsca. Schemat ideowy tablicy przedstawiono 
na rys. nr E6. 
Uwaga: 
Dopuszcza się zastosowanie obudowy oraz osprzętu równoważnych innych firm pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych i estetycznych. 
 
 
 



 
2.8 Instalacja elektryczna. 
Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych: 

• urządzenie split. Zasilanie jednostki zewnętrznej w pomieszczeniu budynku przy. ul. K. 
Opolskich wykonać z lokalnej tablicy rozdzielczej TP0 przewodem YDY3x2,5mm2. 
Jednostka wewnętrzna zasilana będzie bezpośrednio z jednostki zewnętrznej przewodem 
typu YDY4x1mm2. Przewody należy prowadzić w poziomie w projektowanych kanałach 
elektroinstalacyjnych PCV ułożonych pod stropem na ścianie. 

• urządzenie multi. Zasilanie jednostki zewnętrznej oraz jednostek wewnętrznych w 
pomieszczeniu budynku przy. ul. K. Opolskich wykonać z lokalnej tablicy rozdzielczej 
TP0 przewodami YDY3x2,5mm2 oraz YDY3x1,5mm2. Przewody prowadzić w poziomie 
w projektowanych kanałach elektroinstalacyjnych PCV ułożonych pod stropem na 
ścianie 

• system VRF Zasilanie jednostki zewnętrznej na dachu w budynku przy placu Wolności 
odbywać się będzie z projektowanej tablicy rozdzielczej TE2.3 kablem YKY5x4mm2. 
Kabel prowadzić w istniejących i projektowanych korytkach kablowych ułożonych w 
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz rurze PCV UV na dachu. 
Zasilanie jednostek wewnętrznych VRF należy wykonać przewodami typu YDY 3 * 1,5 
mm2. Przewody prowadzić nad stropem podwieszonym w istniejących i projektowanych 
korytkach kablowych oraz w rurkach RL według trasy pokazanej na rzutach.  
Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a jednostką zewnętrzną należy ułożyć przewód 
komunikacyjny typu LiYCY 2 *1,5mm2. Przewód prowadzić jak wyżej. 
 
Sterowanie klimatyzacją odbywać się będzie za pomocą pilotów.  
 

2.9. Trasy koryt kablowych 
 
Dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych w budynku przy placu Wolności przewidziano 
wykonanie nowych tras koryt kablowych. Projektuje się metalowe korytka kablowe szerokości 
50mm,100mm. Zejście instalacji do tablicy TE2.3 wykonać w rurkach p/t. 
Zejścia do istniejącej tablicy TP0 w budynku  przy ul. K. Opolskich wykonać kanałach 
elektroinstalacyjnych PCV.  
 
W budynku przy ul. K. Opolskich przewidziano wykonanie kanałów elektroinstalacyjnych 
prowadzonych na ścianie pod stropem. 
 
2.10. Przepusty ognioodporne ppoż. 
Przejścia kabli i przewodów instalacji elektrycznej pomiędzy strefami pożarowymi należy 
zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przejść ppoż. 
 
2.11. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 Jako środek ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania z 
zastosowaniem w instalacji odbiorczej wyłączników różnicowo-prądowych 30mA. Do 
przewodów ochronnych PE należy podłączyć metalowe obudowy urządzeń. 
 
2.12 Instalacja odgromowa  
Budynek posiada instalację odgromową. 
Na dachu skośnym budynku przy placu Wolności dla ochrony projektowanej jednostki 
zewnętrznej VRF przewidziano wykonanie iglicy odgromowej montowanej na dwumetrowym 
drążku izolacyjnym.  
Iglice połączyć drutem DFe Znφ8 z istniejącą instalacją odgromową na dachu. 
 
 
 



 
2.13. Uwagi końcowe. 
 
1. Roboty określone w dokumentacji należy wykonać kompletnie. 
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Kompletność wykonania robót wg 
projektu i powyższych przepisów jest rozumiana w ten sposób, że obejmuje wykonanie robót 
podstawowych wg projektu i wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących, obejmując m.in. 
wszelkie połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie 
niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie otworów <100mm oraz wykonanie wymaganych 
prób i uruchomień tak, aby po ich wykonaniu mogła się rozpocząć normalna eksploatacja 
obiektu przez użytkownika. 
3. Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być 
udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy 
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w 
świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przed rozpoczęciem robót i uzyska 
akceptację Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny 
spełniać cechy dobrej jakości w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych. 
4. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i próby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.13 OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
2.13.1 Bilans mocy zainstalowanej Pz oraz szczytowej Psz. 
 
Lp.  Moc zainstalowana 

[kW] 
Współczynnik 
jednoczesności 

Moc 
szczytowa 
[kW] 

Budynek przy ul. K. Opolskich 

1 Jednostki wewnętrzne 
klimatyzacji  

0,2 0,9 0,18 

2 Jednostki zewnętrzne  2,8 0,9 2,52 

 Suma  3,0  2,7 

     

 Budynek przy placu Wolności 

5 Jednostka zewnętrzna 
układu VRF (chłodzenie) 

10,4  0,9 9,4 

 Jednostki wewnętrzne 
układu VRF 

0,8 0,9 0,7 

 Suma  11,2  10,1 
 
2.13.2 Warunki doboru kabli i przewodów. 
Obliczenia zostały wykonane. 
Warunki prawidłowego doboru: 
Ib < In < Iz          
I2 < 1,45 Iz            
Warunki są spełnione. 
 
2.13.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Ochrona jest skuteczna jeżeli jest spełniona zależność: 
 U0≥ZS*Ia, 
Gdzie: U0=230V 
 Ia=k*I  
Warunki są spełnione. 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej po wykonaniu instalacji elektrycznej należy 
potwierdzić stosownymi pomiarami elektrycznymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.Zestawienie materiałów zasadniczych 
 
Lp Wyszczególnienie Jedn. Iloś

ć 
Uwagi 

I Zestawienie dla układów budynku przy ul. K. Opolskich    

1. Doposażenie istniejącej rozdzielni piętrowej TP0 na parterze w : 
- 1x rozłącznik bezpiecznikowy R303 z wkładkami 35A 
- 3x wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25A/0,03A/AC 
- 1x wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C16A 
- 1x wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C20A 
- 1x wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B10A 
wg rys. E5  

kpl 1 Np. 
Legrand 

2. Kanał elektroinstalacyjny PCV typu LE40x40 m 50 Np.  
Reh-el 

3. Przewód 750V YDYżo4*1mm2 w korytku PCV m 50  

4. Przewód 750V YDYżo3*2,5mm2 w korytku PCV m 65  

5. Przewód 750V YDYżo3*1,5mm2 w korytku PCV m 40  

6. Puszka rozgałęźna (złączka wago) szt 2  

II Zestawienie dla układów budynku przy ul. Wolności    

1. Tablica TE2.3 w obudowie natynkowej 4x12 np. typu Volta IP30, 
IIkl. izolacji z drzwiami pełnymi, zamkiem i wyposażeniem wg 
rys. nr E6 

kpl 1 Np. 
Hager 

2. Doposażenie istniejącej tablicy licznikowej 
w rozłącznik bezpiecznikowy 50A/3 z kompletem wkładek 32A 

kpl 1 Np. 
Hager 

3. Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w tablicy 
licznikowej –rozłącznik bezpiecznikowy 50A/3 przystosowany do 
plombowania z kompletem wkładek 40A 

kpl 1  

4. Wymiana kpl. wkładek w istniejącym rozłączniku 
bezpiecznikowym R303 w tablicy głównej RG/T1 na parterze –na 
wkładki 50A 

kpl 1  

5. Kabel 1kV YKYżo5*4mm2 w korytku/w rurze PCV m 45  

6. Kabel 1kV YDYżo5*6mm2 w korytku/w rurze PCV m 40  

7. Przewód 750V YDYżo3*1,5mm2 w korytku  m 250  

8. Przewód komunikacyjny ekranowany LIYCY2*1,5mm2 w 
korytku/rurze PCV 

m 240  

9. Rurka instalacyjna UV PCV φ18 m 10  

10. Rurka instalacyjna UV PCVφ50 m 10  

11. Korytko kablowe szerokości 50mm kompletne wraz z systemem 
zamocowań 

m 50  

12. Korytko kablowe szerokości 100mm kompletne wraz z systemem 
zamocowań 

m 20  

13. Rurka instalacyjna φ50 m 20  

14. Uszczelnienie PPOŻ EI120 kpl 1  



15. Puszka rozgałęźna szt 15  

16. Drut DFeZn φ8 m 10  

 Iglica odgromowa h=1m na izolowanym drążku h=2m (całkowita 
wysokość h=3m) 

kpl 1  

 Roboty dodatkowe    

1. Kucie bruzdy  m2 2  

2. Zaprawianie bruzdy  m2 2  

3. Malowanie ściany w pom. biurowym (kolor jak istniejący ) m2 13  

4. Malowanie ściany korytarz  (kolor jak istniejący ) m2 15  

 Uwaga: 
Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych innych 
firm pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 
estetycznych 

   

 
 


