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3. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą wewnętrzne instalacje elektryczne w projektowanym budynku biurowym  

w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola. Projekt obejmuje: 

 tablice rozdzielcze, 

 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 

 instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 instalację oświetlenia zewnętrznego, 

 instalację komputerową, 

 instalację sygnalizacji alarmu pożarowego, 

 instalację oddymiania klatki schodowej, 

 instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji, 

 instalację monitoringu, 

 instalację piorunochronną, 

 ochronę przed dotykiem pośrednim, 

 połączenia wyrównawcze, 

 uziemienia. 

 

4. Opis techniczny 

4.1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem – stan projektowany 

Budynek biurowy z łącznikiem to dwupiętrowy budynek. W budynku zostanie wykonana instalacje 

elektryczna.  

W ramach opracowania zaprojektowano: 

 rozdzielnię WG/RG oraz główny wyłącznik prądu WG p.poż, 

 rozdzielnice TR, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, 1TR, 1TR1, 1TR2, 1TR3, 1TR4, 1TR5, 1TR6, 

1TR7, 1TR8, 2TR, 2TR1, 2TR2, 2TR3, 2TR4, 2TR5, 2TR6, 2TR7, 2TR8, CSO.  

 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 

 instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 instalację oświetlenia zewnętrznego, 

 instalację komputerową, 

 instalację zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

 instalację sygnalizacji alarmu pożarowego.  

 instalację oddymiania klatki schodowej, 

 instalację monitoringu, 

 instalację ochrony piorunochronnej. 
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4.2. Zasilanie 

4.2.1. Zasilanie energią elektryczną – rozdzielnica WG/WG 

Sieć energetyczna pracuje w układzie TN-C. 

Zasilanie projektowanego budynku należy wykonać z istniejącego złącza kablowego ZK (w gra-

nicy działki) kablem typu 4xYAKXS 1x120mm
2
 do złącza ZK/TL (półpośredni układ pomiaru 

energii) do rozdzielnicy WG/RG w pomieszczeniu rozdzielni. 

Należy wprowadzić uziemienie do pomieszczenia rozdzielni i połączyć z szyną PEN  rozdzielni 

WG/RG. Dokonać  rozdziału PEN na PE i N dla sieci rozdzielczej. Z rozdzielnicy RG wyprowa-

dzić kable zasilające rozdzielnie na poszczególnych piętrach oraz agregaty chłodnicze i centrale 

wentylacyjne na dachu budynku. Rys. E-22. 

 

4.2.2. Układanie przewodów 

Zaprojektowane przewody i kable należy układać w następujący sposób:  

 ściany wewnętrzne pomieszczeń – w gotowych bruzdach podtynkowo,  

 ściany gipsowe – w rurkach karbowanych odpornych na rozprzestrzenianie się ognia 

o średnicy dobranej do zewnętrznej średnicy kabla/przewodu,  

 w pomieszczeniach komunikacji - na metalowych korytach kablowych powyżej sufitu pod-

wieszanego, 

Pomiędzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskoprądowymi, w przypadku zbliżenia należy 

zachować odstęp 10 cm. Przewody mają posiadać żyły miedziane, próbę napięciową izolacji mi-

nimum 450/750V.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w rurach ochronnych. 

Przejścia przewodów i kabli przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić  

w klasie odpowiedniej dla danej przegrody. 

 

4.3. Oświetlenie 

4.3.1. Oświetlenie podstawowe 

Do oświetlenia pomieszczeń dobrano oświetlenie podstawowe – rys. nr E–05, E-06, E-07. 

 Zabezpieczenia wszystkich obwodów oświetleniowych znajdują się w tablicach  RG,TR, TR1, 

TR2, TR3, TR4, TR5, 1TR0, 1TR1, 1TR2, 1TR3, 1TR4, 1TR5, 1TR6, 1TR7, 1TR8, 2TR, 2TR1, 

2TR2, 2TR3, 2TR4, 2TR5, 2TR6, 2TR7, 2TR8.. (Rys. nr E-22 - E-26). Oświetlenie podstawowe 

należy wykonać przewodem YDY 3x1,5mm
2
 450/750V oraz YDY 2x1,5mm

2
 450/750V. Ukła-

danie przewodów opisano powyżej.  

Do łączenia przewodów zaprojektowano puszki odgałęźne P0-80 (pomieszczenie suche) 

i PON56-80x80 (pomieszczenie wilgotne lub przemysłowe). Do załączania obwodów oświetle-

niowych w pomieszczeniach zaprojektowano osprzęt łącznikowy podtynkowy 10A; 250V IP20  

oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. Rodzaje opraw, łączników, ich ilości oraz miejsce 

zamocowania przedstawiono na rysunkach E-05, E-06 oraz E-07.  
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4.3.2. Oświetlenie ewakuacyjne 

Na klatce schodowej oraz korytarzach zaprojektowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. In-

stalację oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać przewodem YDY 3x1,5mm
2
. Zabudować 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wg wykazu na rys. E-05, E-06 oraz E-07posiadające funkcję 

autotestu.  W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację jest wymaga-

ne, aby oprawy oświetlenia ewakuacyjnego były umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą. Ro-

dzaje opraw, ich ilości oraz miejsca zamocowania przedstawiono na rysunkach E-05, E-06 oraz 

E-07. Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny posiadać atest CNBOP 

4.4. Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

Dla potrzeb użytkowych zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

230V/16A. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (WC) należy zabudować gniazdka wtycz-

kowe o stopniu ochrony IP44, w pozostałych pomieszczeniach o stopniu ochrony IP20. Instalację na-

leży wykonać przewodem YDY 3x2,5mm
2
 450/750V. Gniazdka wtyczkowe zabudować zgodnie z le-

gendą na rys. E-02, E-03 oraz E-04.  

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów gniazdowych znajdują się w przynależnych rozdzielnicach. 

Gniazda dla zasilania podgrzewaczy wody załączane są poprzez przynależny zegar sterujący zabudo-

wanych w rozdzielnicy. Rys. nr E-22 -  E-26. 

4.5. Awaryjne wyłączenie napięcia wyłącznikiem p. poż. 

Wyłącznik przeciwpożarowy znajdujący się w rozdzielnicy WG/RG 

W pomieszczeniu rozdzielni zabudować główny wyłącznik prądu WG dla całego obiektu. W roz-

dzielnicy WG/RG zabudować rozłącznik izolacyjny LN3 400A, 3P z wyzwalaczem wzrostowym 

230V sterowany dwoma przyciskami PWP zabudowanymi przy wejściach do projektowanego budyn-

ku. Układ zasilania/sterowania wyzwalacza zasilany jest z automatycznego przełącznika faz. Przyciski 

PWP zabudować na wysokości 1,4 m p/t. Aby następowało wyłączenie musi zostać zbita szybka 

wziernika przycisku PWP1 lub PWP2 – przycisku sterowniczego. Przycisk wyposażony jest w diodę 

koloru zielonego oraz czerwonego. Świecenie diody koloru czerwonego informuje o  obecności na-

pięcia na obiekcie. Po zbiciu szybki i zadziałaniu wyłącznika gaśnie dioda czerwona, zaświeca się 

dioda zielona, która informuje o wyłączeniu napięcia na obiekcie przez wyłącznik WG (pożarowy). 

Brak świecenia diod oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii 

elektrycznej lub awarią układu sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 

Nad przyciskami PWP należy umieścić tabliczkę informacyjną z napisem „Przeciwpożarowy Wy-

łącznik Prądu” oraz wskazać lokalizację głównego wyłącznika prądu WG. 

4.6.  Ochrona przed porażeniem 

W ramach ochrony przed porażeniem w instalacjach elektrycznych w budynku przyjęto samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

Do realizacji ochrony, w obwodach odpływowych w rozdzielniach zastosowano wyłączniki różnico-

woprądowe o czułości 30mA i wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B lub C. Całość instalacji 
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zaprojektowano w układzie sieciowym TN-S. Instalacje jednofazowe należy wykonać przewodami 

Cu 3-żyłowymi, zaś trójfazowe przewodami Cu 5-żyłowymi. Po zakończeniu prac należy dokonać 

pomiarów kontrolnych przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

4.7. Ochrona przepięciowa 

Jako ochronę przepięciową należy zabudować:  

 w tablicy WG/RG – ochronniki typu 2, rys. nr E-22.  

 w tablicy TR, 1TR, 2TR – ochronniki typu 3, rys. nr E-23 – E-25. 

 

4.8. Połączenia wyrównawcze 

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wykonać szynę uziemiającą GSU połączyć połączeniami 

wyrównawczymi z metalowymi elementami konstrukcji budynku i metalowymi instalacjami w bu-

dynku (wod.-kan., C.O.).  

Po zakończeniu prac należy dokonać pomiarów kontrolnych przez osobę uprawniona posiadająca od-

powiednie kwalifikacje. 

4.9. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

Instalację zasilania central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych wykonać zgodnie z rys. nr E-08. 

E-09, E-10 oraz E-11. Szczegóły dotyczące pracy urządzeń wentylacji mechanicznej przedstawiono w 

projekcie branżowym. W tym opracowaniu ujęto zasilanie wentylatorów dachowych, central wentyla-

cyjnych, agregatów chłodniczych oraz zasilanie i sterowanie jednostek wewnętrznych klimatyzato-

rów.   

4.10.  Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oddymiania  

Na klatce schodowej należy wykonać instalację oddymiania. W tym celu należy zabudować Centralę 

Systemu Oddymiania CSO, którą należy zasilić z projektowanej rozdzielnicy WG/RG. Wszystkie 

elementy systemu (okno napowietrzające, klapę oddymiającą, przyciski oddymiania oraz czujki dy-

mu) należy podłączyć do centrali zgodnie z rys. E-12, E-13 oraz E-14. 

Instalację sygnalizacji alarmu pożarowego należy podłączyć do istniejącej centrali znajdującej się w 

istniejącej części budynku Technopark 2  

 

4.11. Instalacja komputerowa i monitoringu 

Przyłącze teletechniczne wykonać z istniejącego budynku Technopark 2 światłowodem.  

Dostęp do usług telefonicznych poprzez projektowaną sieć internetową.  

Instalację komputerową w pomieszczeniach biurowych wykonać przewodem F/UTP 4x2x0,5 kat.5e. 

Zabudować podwójne gniazdka komputerowe typu RJ45. Połączenie pomiędzy przełącznikiem w 

serwerowni, a przełącznikiem w każdym pomieszczeniu biurowym wykonać przewodem światłowo-

dowym typu WBF 4G 50/125 OM2.  

Instalację monitoringu wykonać przewodami typu F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e w korytach kablowych. 

Kamery wewnętrzne zabudować do stropu podwieszonego, a kamery zew. do elewacji budynku.  

Rys. nr E-15, E-16, E-1726.   
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4.12. Instalacja piorunochronna 

Projektowaną instalację piorunochronną wykonać jako nienaprężaną. Zwody poziome wykonać drutem 

ocynkowanym  8mm na uchwytach dachowych. Przewody odprowadzające wykonać płaskownikiem 

ocynkowanym FeZn 25x4 w bruzdach pod tynkiem. Przewody uziomowe  połączyć z przewodami od-

prowadzającymi poprzez zacisk kontrolny w studzience probierczej na zewnątrz budynku.  

Urządzenia wentylacji zabudowane na dachu budynku chronić masztami odgromowymi. Rys. E-21.  

4.13. Koryta kablowe 

Powyżej sufitu podwieszanego na każdym poziomie budynku w pomieszczeniach komunikacji należy 

zabudować koryta kablowe. Prowadzić na uchwytach systemowych. Pomiędzy poziomami w projekto-

wanym szachcie instalacyjnym należy zabudować drabinki kablowe. Szczegóły instalacji pokazano na 

rys. E-17, E-18 oraz E-19. 

4.14. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Istniejące oświetlenie zewnętrzne należy przebudować. Należy przesunąć wskazane słupy oświetlenio-

we do nowej lokalizacji. Wokół budowanych miejsc parkingowych należy wykonać nową instalację 

oświetlenia terenu oraz włączyć ją do istniejącej. Kable prowadzić zgodnie z rys. E-01. 

 

 

 

Uwagi końcowe  

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzega-

nie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. Po ukoń-

czeniu robót elektrycznych, należy wykonać badania i pomiary kontrolne całej instalacji elektrycznej, 

przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawić w odpowiednich protokółach.  

Dopuszcza się wprowadzenie zamienników, które muszą spełniać wszystkie wymagania zastosowa-

nych w projekcie materiałów i urządzeń technicznych. 
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5. Dokumenty odniesienia 

 Zlecenia Inwestora  

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane  

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

 Podręcznik 1NPE dla elektryków. Zeszyt 2 „Przemysłowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja I wiadomości 

ogólne” – wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zakład Wydawniczy „INPE” W Bełchatowie,  

 Katalogi producentów wyrobów elektrycznych,  

 Norma PN-EN 1838: 2013-11 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”  

 Norma PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnę-

trzach”  

 Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawowe, usta-

lanie ogólnych charakterystyk, definicje” 

 Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 

 Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.”  

 Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 

dymu i ciepła. Zasady projektowania 

 Norma PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

 Norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne  

 Norma PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia  

 Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 

 Norma N-SEP-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 

 Norma N-SEP-005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń p-poż., których funkcjono-

wanie jest niezbędne w czasie pożaru.” 
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6. Oświadczenia i uprawnienia projektantów 

   

Rybnik, 20.02.2018 

   /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 

Projekt budowlany budowy budynku biurowego wraz z łącznikiem przy istniejącym budynku biurowym 

„TECHNOPARK 2” w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 

/nazwa  inwestycji/ 

Gliwice ul. Wincentego Pola 27 

/adres budowy/ 

wykonany dla:  

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”Sp. z o.o.   

/nazwa inwestora/ 

Gliwice ul. Konarskiego 18c 

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

   

  /Projektant/ 
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Wodzisław Śl., 20.02.2018 

   /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 

Projekt budowlany budowy budynku biurowego wraz z łącznikiem przy istniejącym budynku biurowym 

„TECHNOPARK 2” w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 

/nazwa  inwestycji/ 

Gliwice ul. Wincentego Pola 27 

/adres budowy/ 

wykonany dla: 

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.   

/nazwa inwestora/ 

Gliwice ul. Konarskiego 18c  

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

   

  /Sprawdzający/ 
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7. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

7.1. Zakres prac związanych z wykonywaniem instalacji 

 montaż opraw w sufitach podwieszanych lub bezpośrednio do sufitu wraz z podłączeniem oświe-

tlenia podstawowego i ewakuacyjnego,  

 kucie bruzd, mocowanie koryt kablowych i układanie przewodów,  

 osadzanie puszek i łączenie przewodów,  

 montaż koryt kablowych, 

 montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, siłowych 400V,  

 montaż tablic rozdzielczych oraz tablic central wentylacyjnych,  

 montaż tablic rozdzielczych WG/RG, TR, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, 1TR, 1TR1, 1TR2, 1TR3, 

1TR4, 1TR5, 1TR6, 1TR7, 1TR8, 2TR, 2TR1, 2TR2, 2TR3, 2TR4, 2TR5, 2TR6, 2TR7, 2TR8, 

CSO,  

 wykonanie połączeń wyrównawczych,  

 rozruch i pomiary kontrolne oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, po-

łączeń wyrównawczych. 

7.2. Wykaz obiektów budowlanych 

 Budynek TECHNOPARKU GLIWICE. 

7.3. Elementy zagospodarowania budynku, mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

 Brak takich elementów. 

7.4. Przewidywane zagrożenia przy wykonywaniu prac 

 możliwość powstania urazów związanych z upadkiem z wysokości, 

 używanie narzędzi ręcznych i elektrycznych (pił, wiertarek, młotków, szlifierek, śrubokrętów itp.) 

– możliwość powstania urazów, skaleczeń, otarć, 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym w warunkach nieprzestrzegania wymaganych przepi-

sów. 

7.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót 

Miejsce prowadzenia robót budowlanych oznakować w celu zabezpieczenia dostępu przez osoby po-

stronne. Miejsce wykonywania prac należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

7.6. Środki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczeństwom 

W celu zapobiegania wypadkom należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy. In-

struktaż zostanie przeprowadzony przez kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych. 

Dodatkowo w celu zapobieżenia zagrożeniom należy: 

 roboty prowadzić w stanie beznapięciowym (zabezpieczonym widocznymi uziemieniami), 
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 powierzyć kierownictwo nad pracami osobie posiadającej odpowiednie, wymagane do wykonania 

prac uprawnienia, 

 prace należy powierzyć pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, 

 pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej, 

 do prowadzenie prac należy stosować urządzenia i narzędzia w dobrym stanie technicznym po-

siadającym odpowiednie atesty, 

 w pracach na wysokości stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości odpowiedni do 

wykonywanych prac, 

 w miejscu prowadzenia prac należy umieścić środki gaśnicze, apteczkę pierwszej pomocy oraz 

wykaz telefonów alarmowych,  

 pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. 

7.7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy 

 Nie dotyczy. 

7.8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

 Brygada powinna mieć zapewnioną łączność telefoniczną oraz własny transport. 
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8.  Obliczenia 

8.1. Moc szczytowa Ps dla tablicy rozdzielczej WG/RG  

 Pz [kW] kz Ps [kW] 

Biura 90 0,8 72 

Klimatyzacja  39 0,9 35,1 

Wentylacja, agregat chłodniczy  16,5 0,8 13,2 

Ogrzewacze wody  4,5 0,7 3,15 

SUMA   123,45 

Moc szczytowa tablicy rozdzielczej RG wynosi 130 kW. 

8.2. Dobór kabla nN zasilającego projektowaną tablicę rozdzielczą WG/RG  

Spodziewany prąd obciążenia IB 

𝐼𝐵= 
𝑆

√3∗𝑈𝑁
 = 

𝑃

√3∗𝑈𝑛∗𝑐𝑜𝑠𝜑
 = 

130

1,73∗400∗0,95
 =197,7  

cosφ = 0,95 

In = 200A 

 Dobór przekroju kabla ze względu na długotrwałą obciążalność prądową 

𝐼𝑛 ≥1,25𝐼𝐵  = 247,1 → 𝐼𝑛= 250A – wkładka bezpiecznikowa WT 1 

25% asymetria obciążenia poszczególnych faz.  

𝐼𝐵≤𝐼𝑛≤𝐼𝑧 

𝐼𝑧 ≥ 
𝑘2∗𝐼𝑛

1,45
 = 

1,6∗250

1,45
 = 275,9A 

 

 Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa kabla, 

In – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej, 

kn – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie bezpiecznika – 1,6. 

𝐼𝑧  ≤ 𝑘𝑝*𝐼𝑑𝑑  

Idd – długotrwała obciążalność prądowa kabla – kabel 4xYAKXS 1x120 = 323A (sposób 

ułożenia kabli - płaski;  

t=200C 

kp – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia kabla = 0,89 

𝐼𝑧 ≤ 0,89*323A= 287,47A 

Dobrano kabel 4xYAKXS 1x120mm
2
. 

 

 





NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

0.01 komunikacja 44,62

0.02 pom. biurowe 1 25,92

0.03 pom. biurowe 2 25,92

0.04 pom. biurowe 3 25,92

0.05 pom. biurowe 4 25,92

0.06 pom. biurowe 5 25,92

0.07 strefa otwarta 108,73

0.08 wc damskie 6,12

0.09 wc męskie 5,97

0.10 pom. rozdzielni elektr. 6,72

0.11 klatka schodowa 31,19

0.12 pom. socjalne 14,89

0.13 pom. biurowe 6 47,14

0.14 pom. biurowe 7 28,8

0.15 pom. biurowe 8 22,66

0.16 pom. Biurowe 9 34,64

0.17 pom. biurowe 10 25,44

0.18 pom. biurowe 11 35,65

0.19 pom. biurowe 12 28,98

RAZEM 571,15



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

1.01 klatka schodowa 19,09

1.02 komunikacja 86,76

1.03 pom. biurowe 1 17,33

1.04 pom. biurowe 2 47,14

1.05 pom. biurowe 3 28,78

1.06 pom. biurowe 4 21,64

1.07 pom. biurowe 5 22,66

1.08 pom. biurowe 6 23,53

1.09 pom. biurowe 7 23,54

1.10 pom. biurowe 8 45,11

1.11 pom. biurowe 9 22,64

1.12 pom. biurowe 10 22,85

1.13 wc męskie 7,01

1.14 wc damskie 7,15

RAZEM 395,23



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

2.01 klatka schodowa 19,09

2.02 komunikacja 86,76

2.03 pom. biurowe 1 17,33

2.04 pom. biurowe 2 47,14

2.05 pom. biurowe 3 28,78

2.06 pom. biurowe 4 21,64

2.07 pom. biurowe 5 22,66

2.08 pom. biurowe 6 23,53

2.09 pom. biurowe 7 23,54

2.10 pom. biurowe 8 45,11

2.11 pom. biurowe 9 22,64

2.12 pom. biurowe 10 22,85

2.13 wc męskie 7,01

2.14 wc damskie 7,15

2.15 pom. techniczne 8,30

RAZEM 403,53



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

0.01 komunikacja 44,62

0.02 pom. biurowe 1 25,92

0.03 pom. biurowe 2 25,92

0.04 pom. biurowe 3 25,92

0.05 pom. biurowe 4 25,92

0.06 pom. biurowe 5 25,92

0.07 strefa otwarta 108,73

0.08 wc damskie 6,12

0.09 wc męskie 5,97

0.10 pom. rozdzielni elektr. 6,72

0.11 klatka schodowa 31,19

0.12 pom. socjalne 14,89

0.13 pom. biurowe 6 47,14

0.14 pom. biurowe 7 28,8

0.15 pom. biurowe 8 22,66

0.16 pom. Biurowe 9 34,64

0.17 pom. biurowe 10 25,44

0.18 pom. biurowe 11 35,65

0.19 pom. biurowe 12 28,98

RAZEM 571,15



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

1.01 klatka schodowa 19,09

1.02 komunikacja 86,76

1.03 pom. biurowe 1 17,33

1.04 pom. biurowe 2 47,14

1.05 pom. biurowe 3 28,78

1.06 pom. biurowe 4 21,64

1.07 pom. biurowe 5 22,66

1.08 pom. biurowe 6 23,53

1.09 pom. biurowe 7 23,54

1.10 pom. biurowe 8 45,11

1.11 pom. biurowe 9 22,64

1.12 pom. biurowe 10 22,85

1.13 wc męskie 7,01

1.14 wc damskie 7,15

RAZEM 395,23



NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)

2.01 klatka schodowa 19,09

2.02 komunikacja 86,76

2.03 pom. biurowe 1 17,33

2.04 pom. biurowe 2 47,14

2.05 pom. biurowe 3 28,78

2.06 pom. biurowe 4 21,64

2.07 pom. biurowe 5 22,66

2.08 pom. biurowe 6 23,53

2.09 pom. biurowe 7 23,54

2.10 pom. biurowe 8 45,11

2.11 pom. biurowe 9 22,64

2.12 pom. biurowe 10 22,85

2.13 wc męskie 7,01

2.14 wc damskie 7,15

2.15 pom. techniczne 8,30

RAZEM 403,53








































