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1. SPIS RYSUNKÓW 
 
 

1. Schemat zasilania CEEL--U1000- 
2. Schemat sterowania CEEL--U1001- 
3. Obliczenia WLZ CEEL--C1002- 
4. Istniejąca rozdzielnica piętrowa CEEL01U1050- 
5. Instalacje zasilania opraw oświetleniowych i rolet – 

 Audytorium E41 CEEL01P1051- 
6. Instalacje gniazd wtyczkowych – Audytorium E41 CEEL01P1052- 
7. Instalacje elektryczne – Pomieszczenia wentylatorni CEEL01P1053- 
8. Instalacje elektryczne - Poddasze CEEL02P1054- 
9. Instalacje elektryczne - Dach CEEL03P1055- 
10. Tablica rozdzielcza TA CEEL01U1056- 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
• wytyczne inwestora, 
• inwentaryzacja instalacji elektrycznych audytorium E41, 
• projekt budowlany część elektryczna, 
• projekt branŜy architektoniczno budowlanej 
• projekt wykonawczy branŜy sanitarnej 
• projekt wykonawczy części multimedialnej 
• obowiązujące przepisy i normy. 
 
2.1. Normy, Rozporz ądzenia oraz teksty prawne:  
 

Instalacje elektryczne będą spełniać obowiązujące polskie przepisy i normy. W 
przypadku braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań będą mieć 
zastosowanie normy IEC. 
 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w 
modernizowanej sali wykładowej E41.   

 
Swoim zakresem projekt obejmie: 
• inwentaryzację instalacji elektrycznych stanu istniejącego audytorium E41; 
• przebudowę istniejącej rozdzielnicy znajdującej się obok drzwi wejściowych do E41; 
• projekt tablicy rozdzielczej audytorium TA zasilającej instalację elektryczną wewnątrz 

modernizowanej sali wykładowej i pomieszczeniu wentylatorni; 
• Zasilanie central wentylacyjnych i  układu automatyki w pomieszczeniu wentylatorni; 
• Instalacja sterowania elektrozaworów poprzez skrzynki sterownicze zlokalizowane na 

poddaszu nad E41; 
• Zasilanie agregatu chłodniczego zlokalizowanego na dachu; 
• Unieczynnienie istniejących instalacji. 
 
Projekt nie obejmuje swoim zakresem: 
• projektu zewnętrznych linii kablowych oraz zasilania obiektu; 
• wewnętrznych linii zasilających nie związanych z zakresem opracowania; 
• instalacji teletechnicznych; 
• instalacji odgromowej. 
 

4. ZASILANIE OBIEKTU  
 

Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej T-1779 „PG1”. Ze stacji 
wyprowadzony jest kabel YAKY 4x240 mm2 zasilający rozdzielnicę główną budynkową OT 
znajdującą się w piwnicy budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Z rozdzielnicy 
głównej poprowadzony jest kabel 4xYAKY 1x70 mm2 do istniejącej rozdzielnicy znajdującej 
się na pierwszym piętrze obok drzwi wejściowych do audytorium E41. Kabel 4xYAKY1x70 
mm2 zabezpieczony jest wkładką bezpiecznikową IN=100A.  W istniejącej rozdzielnicy OT na 
odejściu kabla 4xYAKY 1x70 naleŜy wymienić wkładkę 100A na 125A zgodnie ze 
schematem zasilania rys nr CEEL--U1000-. 
 
4.1. Istniej ąca rozdzielnica pi ętrowa  

 
W istniejącej rozdzielnicy piętrowej zostaną wykonane następujące zmiany: 
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• montaŜ 8 złączek izolacyjnych 70mm2 ( 6 złączek fazowych + 2 złączki PEN); 
• kabel zasilający 4xYAKY 1x70 mm2 naleŜy rozdzielić na złączkach izolacyjnych skąd 

wyprowadzić kabel YKY 5x50 mm2 do nowo projektowanej tablicy rozdzielczej TA 
 

 
4.2. Projektowana tablica rozdzielcza TA  
 

Projektowana tablica rozdzielcza TA zostanie zlokalizowana obok istniejącej 
rozdzielnicy piętrowej przy wejściu głównym do Audytorium E41.  Rozdzielnica TA zasilać 
będzie instalację oświetleniową, instalację gniazd wtyczkowych w sali wykładowej i 
pomieszczeniu wentylatorni, centrale wentylacyjne z własną automatyką CW zlokalizowane 
w pomieszczeniu wentylatorni oraz agregat chłodniczy posadowiony na dachu. 
 
4.3. Centrala wentylacyjna z własn ą automatyk ą CW 

 
Projektowane centrale zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni co 

zostało pokazane na rysunku CEEL01P1053-. Zasilane będą projektowanymi kablami  
YKYŜo 5x25mm2 kaŜda, z tablicy rozdzielczej TA. W pomieszczeniu została zaprojektowana 
nowa instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje zostaną wykonane 
jako podtynkowe. Przed przystąpieniem do prac związanych z nowoprojektowanymi 
instalacjami naleŜy zdemontować i unieczynnić istniejące instalacje elektryczne. 

UWAGA : Lokalizacja i oprzewodowanie czujników termistorowych układu chłodzenia 
instalowanych na poddaszu i na wyciągu przy centralach w pomieszczeniu wentylatorni 
pozostaje w gestii dostawcy central. 

 
4.4. Agregat chłodniczy  

 
Projektowany agregat chłodniczy zostanie zlokalizowany na dachu co zostało 

pokazane na rysunku CEEL03P1055-. Zasilany będzie projektowanym kablem  
YKYŜo 5x10mm2 z tablicy rozdzielczej TA. Kabel naleŜy wyprowadzić z TA pod tynkiem na 
poziom poddasza, następnie prowadzić w przestrzeni poddasza w rurce Ø40 na uchwytach 
mocowanych do konstrukcji dachu. Kabel na dach wyprowadzić bezpośrednio obok 
agregatu. 

 
5. Oprzewodowanie.  

 
Instalacja zasilająca obwody gniazd sali wykładowej wykonana będzie przewodami 

typu YDYŜo 3x2,5mm2  o napięciu 450/750V. Instalacja oświetleniowa wykonana zostanie 
przewodami typu YDYŜo 3(4)x1,5mm2  o napięciu 450/750V. Instalacja zasilania silników 
rolet oraz ekranu projekcyjnego wykonana zostanie przewodami typu YDYŜo 4x1,5mm2 o 
napięciu 450/750V, natomiast instalacja zasilania podgrzewacza wody wykonana zostanie 
przewodem typu YDYŜo 3x2,5mm2. Wszystkie instalacje zasilające wyŜej wymienione 
odbiory zostaną wykonane jako podtynkowe. Przed przystąpieniem do prac związanych z 
nowoprojektowanymi instalacjami naleŜy zdemontować i unieczynnić istniejące instalacje 
elektryczne. 

 
 
5.1. Instalacje gniazdowe.  

 
W sali wykładowej przewidziano gniazda ogólnego uŜytku oraz gniazda 

komputerowe.  
Przewidziano wykonanie instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia - tzw. 

konserwatorskich. Ich zadaniem jest dostarczenie energii dla urządzeń personelu 
sprzątającego i serwisowego oraz umoŜliwienie wykonania drobnych prac w przestrzeni 
modernizowanego Audytorium. W skład instalacji wejdą gniazda rozmieszczone na ścianach 
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sali audytoryjnej. Gniazda te zostaną zabezpieczone za pomocą wyłączników nadprądowych 
i wyłączników róŜnicowoprądowych o charakterystyce AC, umieszczonych w tablicy 
rozdzielczej TA. 

W katedrze przewidziano zainstalowanie 8 gniazd komputerowych. Cztery gniazda 
umieszczone zostaną w blacie katedry i będą pozwalały na podłączenie komputera 
przenośnego oraz innych urządzeń wizualnych. Dodatkowo w środku katedry będą 
zainstalowane dwa podwójne zestawy gniazd komputerowych. Jeden zestaw słuŜy do 
podłączenia urządzeń audio-wizualnych, pozostałe dwa gniazda słuŜą do podłączenia 
komputera stacjonarnego. Wszystkie gniazda komputerowe zabezpieczone będą 
wyłącznikiem róŜnicowoprądowym o charakterystyce A i wyłącznikami nadprądowymi.  

Gniazdo rzutnika będzie zasilane z oddzielnego obwodu komputerowego, jego 
dokładną lokalizację naleŜy uzgodnić z instalatorem rzutnika multimedialnego. 
  
5.2. Oświetlenie podstawowe.  
 

Obwody tej kategorii zasilane będą  z tablicy rozdzielczej TA.  
 
Oświetlenie podstawowe zaprojektowano przy uŜyciu: 

• opraw świetlówkowych rastrowych umieszczonych na zawiesiach pod sufitem; 
• opraw halogenowych umieszczonych na zawiesiach pod sufitem; 
• opraw halogenowych umieszczonych na ścianach; 
• opraw typu LED umieszczonych w schodach; 
• opraw świetlówkowych szczelnych mocowanych na suficie w pomieszczeniu 

wentylatorni 
 

 Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1 i zapewnia w 
audytorium średnie natęŜenie oświetlenia na poziomie 500lx oraz w pomieszczeniu 
wentylatorni 200lx. 
 
5.3. Oświetlenie awaryjne.  
 

Obwody tej kategorii zasilane będą  z tablicy rozdzielczej TA.  
 
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano przy uŜyciu: 

• opraw świetlówkowych rastrowych, wyposaŜonych w inwertery zapewniające 2h 
podtrzymanie zasilania, umieszczonych na zawiesiach pod sufitem; 

• opraw świetlówkowych kierunkowych, wyposaŜonych w inwertery zapewniające 2h 
podtrzymanie zasilania, umieszczonych nad drzwiami wyjściowymi z 
modernizowanego audytorium; 

• Opraw świetlówkowych szczelnych umieszczonych na suficie w pomieszczeniu 
wentylatorni wyposaŜonych w inwertery zapewniające 2h podtrzymanie zasilania. 
 

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1838 w salach wykładowych średnie natęŜenie 
oświetlenia na podłodze wzdłuŜ środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze 
niŜ 1lx. Oprawy oświetleniowe naleŜące do oświetlenia kierunkowego nie są sterowane (tzw. 
Oprawy „na ciemno”). Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach oświetlenia 
awaryjnego zostaną wyposaŜone w wewnętrzne układy samo testujące umoŜliwiające 
monitorowanie ich awarii i stanu poprawnej pracy. 
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5.4. Osprz ęt elektryczny.  

 
Osprzęt elektryczny w audytorium i pomieszczeniu wentylatorni montować 

podtynkowo  w puszkach pogłębianych umoŜliwiających wykonywanie dodatkowych 
połączeń zgodnie z planem instalacji gniazd wtyczkowych ( rys. nr CEEL01P1052-) oraz 
planem instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wentylatorni (rys. nr CEEL01P1053-) 
Wysokość montaŜu osprzętu elektrycznego: 

 
• Przyciski, łączniki    1,5 m, 
• gniazda wtyczkowe    0,3 m, 

 
6. SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORA śENIOWEJ 

 
6.1. Urządzenia o napi ęciu znamionowym do 1 kV  
 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV ( układ TN-S) 
projektuje się następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej: 

� samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających 
przetęŜeniowych, 

� urządzenia II klasy ochronności. 
Ponadto w układzie TN-S zastosowane będą wyłączniki róŜnicowoprądowe ∆I=30mA 

jako ochrona uzupełniająca przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE. 
 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary natęŜenia oświetlenia, rezystancji izolacji, 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. Całość instalacji wykonać zgodnie z normą 
PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP. 
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8. Zestawienie opraw o świetleniowych.  

 
Oprawa Źródło Jedn.  Ilość L.p.  Ozn. 

Opis oprawy Typ   

1. E1 

Oświetlenie ewakuacyjne, oprawa świetlówkowa 
jednostronna, z funkcją autotestu, wersja „na ciemno”, 

montaŜ na ścianie, Un=230V, 50Hz, klasa ochronności II, 
IP22, czas pełnej gotowości do pracy awaryjnej 24h, 

czas pracy awaryjnej 2h, akumulator 
wysokotemperaturowy 

Zgodność z normami PN-EN60598, PN-EN1838 

Świetlówka  
1x 8W T16 szt. 3 

2. F1 

Oprawa świetlówkowa dla oświetlenia bezpośredniego, 
mocowana do szynoprzewodu, z parabolicznym rastrem 

aluminiowym srebrzonym, L65˚≤200cd/m2,korpus 
lakierowany na biało, przekrój poprzeczny oprawy 

trójkątny elektroniczny statecznik, Un=230V, 50Hz, klasa 
ochronności II, IP20 

Świetlówka  
2x 36W  TC-L 
Ф=2900lm 
Ra=80÷90 

Tc=3000-3500K 

szt. 4 

3. F2 

Oprawa świetlówkowa dla oświetlenia bezpośredniego, 
zwieszakowa, rozmieszczenie świetlówek w linii, z 
parabolicznym rastrem aluminiowym srebrzonym, 

L65˚≤1000cd/m2, korpus lakierowany na biało, 
elektroniczny statecznik, Un=230V, 50Hz, zaciski 

przyłączeniowe umieszczone po obu stronach (końcach) 
oprawy, klasa ochronności II, IP20 

Świetlówka  
2x 54W TL5 
Ф=4450lm 
Ra=80÷90. 

Tc=3000-3500K 

szt. 8 

4. F3 

Oprawa świetlówkowa dla oświetlenia bezpośredniego i 
pośredniego, zwieszakowa, rozmieszczenie świetlówek 

w linii, górna część oprawy odkryta, dolna z 
parabolicznym rastrem aluminiowym srebrzonym, 

L65˚≤1000cd/m2, korpus lakierowany na biało, 
elektroniczny statecznik, zaciski przyłączeniowe 
umieszczone po obu stronach (końcach) oprawy, 

Un=230V, 50Hz, klasa ochronności II, IP20 

Świetlówka  
2x 54W TL5 
Ф=4450lm 
Ra=80÷90 

Tc=3000-3500K 

szt. 6 

4. 
F4 

F4/A
W 

Oprawa świetlówkowa przemysłowa szczelna, 
elektroniczny statecznik, klasa ochronności II, Un=230V, 

50Hz, IP66/ czas pracy awaryjnej 2h 

Świetlówka  
1x 36W TL5 
Ф=3350lm 
Ra=80÷90 

szt. 2/2 

5. H1 

Projektor z osprzętem elektronicznym do lampy 
halogenowej 70W,  montaŜ na szynoprzewodzie, 
moŜliwość regulacji kierunku świecenia w dwóch 
płaszczyznach (nachylenie 0-90˚, obrót 0-360˚) 

moŜliwość wyposaŜenia projektora w soczewki, korpus 
lakierowany na biało, klasa ochronności II, IP20, 

Un=230V, 50Hz 

lampa metalo-
halogenkowa 
1x 70W  G12 
Ф=6600lm 
Ra=80÷90 

szt. 3 

6. H2 

Projektor z osprzętem elektronicznym do lampy 
halogenowej 75W, montaŜ na szynoprzewodzie, 
moŜliwość regulacji kierunku świecenia w dwóch 
płaszczyznach (nachylenie 0-90˚, obrót 0-360˚) 

moŜliwość wyposaŜenia projektora w soczewki, korpus 
lakierowany na biało,  klasa ochronności II, IP20, 

Un=230V, 50Hz 

Lampa 
halogenowa 
1x 75W  GY 

 

szt. 2 

7. H3 

Oprawa dla oświetlenia pośredniego, dla Ŝarówki 
halogenowej 150W, montaŜ naścienny, z odbłyśnikiem 

aluminiowym srebrzonym, układ optyczny o 
asymetrycznym rozsyle światła, oświetlenie sufitu, 

przesłona od strony ściany, korpus lakierowany na biało, 
klasa ochronności II, Un=230V, 50Hz 

Lampa 
halogenowa z 
podwójnym 

zakończeniem  
1x 150W  
Ф=2550lm  

szt. 6 
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8. LED 
Okrągła oprawa LED do montaŜu w stopniach, pierścień 
górny ze stali nierdzewnej, osłona szkło hartowane lub 
poliwęglan IK08, klasa ochronności III, IP67, Un=12V 

 szt. 22 

9. AW Akumulator Ni-Cd bezobsługowy, wielokrotnego 
ładowania, czas pracy 2h, IP20  szt. 11 

10. ZAS1 Zasilacz do opraw LED230AC/12DC  szt. 2 

 

 

 

9. Zestawienie osprz ętu elektrycznego.  
 

L.p.  Typ Jedn. Ilość 
1. Łącznik pojedynczy 10A, 230VAC, IP20,  szt. 1 

2. Przycisk pojedynczy 6A, 230VAC, IP20,  szt. 1 

3. Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A, 230V AC, 
IP20, L+N+PE 

szt. 15 

4. Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 16A, 230V AC, 
IP20, L+N+PE natynkowe szt. 4 

5. Ramka dla 2 modułów pozioma, biała szt. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CES Sp. z o.o.   ul. Grunwaldzka 303,   80-314 Gdańsk 
tel. +48 58 554 29 53,  fax. +48 58 554 29 52 

e-mail: ces@ces.gda.pl;     WWW: www.ces.gda.pl 
 

CES-DE 019/09/W  10 
Zał. F do I-7.3-01, wyd. 3 

 
 

10. ZAŁĄCZNIKI 
 
• Oświadczenie; 
• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Grzegorzowi Rybak do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 

• Zaświadczenie o przynaleŜności Grzegorza Rybak do Pomorskiej Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa; 

• Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Mieczysławowi śurkowi do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 

• Zaświadczenie o przynaleŜności Mieczysława śurka do Pomorskiej Okręgowej Izby 
InŜynierów Budownictwa; 

• Pismo z Działu Technicznego o warunkach przyłączeniowych do istniejącej sieci 
elektrycznego w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki; 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(pieczątka firmy) 

Gdańsk, 2010-04-08  

 
 

 
 
 

Oświadczenie 
projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu  
projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 

Oświadczamy, Ŝe Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, modernizowanego 
Audytorium E41 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 
znajdującym się przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, nr CES-DE 019/09/W został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 Projektant: 

 
 
 
mgr inŜ. Grzegorz Rybak 
 

 Sprawdzający: 
 
 
 
inŜ. Mieczysław śurek 
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