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1. Część ogólna  
 

1.1 Podstawa opracowania 
 

Podstawą niniejszego opracowania w części formalnej jest umowa zawarta z Inwestorem, a w 
części merytorycznej podkłady i wytyczne branŜy architektonicznej. 

 
 
 
 

1.2  Zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje: 
 
- Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
- Instalację oświetlenia wewnętrznego, w tym awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- Instalację przyłączy zasilania wentylacji mechanicznej, 
- Instalację zasilania koszy do gry i tablicy wyników (koszykówka), 
- Instalację nagłośnienia hali, 
- Instalację odgromową, 
- Instalację monitoringu (tylko kamery), 
- Instalację siłową w kotłowni. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Opis techniczny  
 

2.1 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 
 

Całość instalacji będzie zasilana ze złącza kontrolno pomiarowego zawierającego 
zabezpieczenia przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej. Ze złącza pomiarowego do 
tablicy rozdzielczej zostanie wyprowadzony kabel YDY 4x35 mm2. 
 

 
 

2.2 System sieci 
 

Całość instalacji będzie pracować na napięciu sieciowym 400 / 230 VAC w systemie sieci TN-
C-S. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonany zostanie w rozdzielnicy głównej budynku. 
Punkt rozdziału PE w tablicy rozdzielczej naleŜy uziemić. Wartość rezystancji uziomu 
lokalnego nie moŜe przekraczać 30Ω. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Tablice rozdzielcze 
 

Budynek wyposaŜony zostanie w cztery tablice rozdzielcze:  
 
- Tablica główna umiejscowiona pod schodami na parterze przy wejściu,  
- Tablica piętrowa umiejscowiona na korytarzu przy klatce schodowej,  
- Tablica rozdzielcza kotłowni na korytarzu przed wejściem do kotłowni,  
- Tablica wentylatorowni w pomieszczeniu wentylatorowi.  
 
Jako skrzynkę rozdzielczą główną zastosowano tablicę rozdzielczą skrzynkową poliestrową 
przystosowaną do zabudowy na płycie dla montaŜu głównego wyłącznika prądu. 
 
Jako pozostałe rozdzielnice zastosowano tablice rozdzielcze przystosowane do montaŜu 
aparatury modułowej firmy Hager z serii FW Univers.   

 
 
 

 
2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogólnych i zasilanie central  
      wentylacyjnych 

 
Plan instalacji gniazd wtykowych potrzeb ogólnych pokazano na rysunku E-01 oraz E-02. 
Instalacje te naleŜy wykonać za pomocą przewodów DYP 3x2,5 mm2 prowadzonych pod 
tynkiem oraz w posadzce. Instalacje obwodów 3-fazowych kablami typu YDY 5xXmm2, gdzie 
X – oznacza jeden z trzech zastosowanych przekrojów zgodnie z opisem rysunku E-01 i E-02. 
C=5x2,5mm2 , D=5x4mm2 , E=5x25mm2. 
 
Wysokość umieszczenia gniazd wynosi 20 cm nad wykończoną posadzką. Nie dotyczy to 
lokalizacji, gdzie na rysunku wyraźnie widnieje inna wysokość (H=120). 
 
 
 
 

2.5 Instalacja oświetleniowa i wentylacji mechanicznej sprzęŜonej z oświetleniem 
 

Plan instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego pokazano na rysunkach 
E-03 oraz E-04. Instalacja oświetleniowa głównego hali wykonana będzie na bazie przewodów 
YDY 3x2,5mm2 prowadzonych pod dachem. Instalacja oświetleniowa w pozostałej części 
wykonana będzie na bazie przewodów YDY 3x1,5mm2. Przy wypustach kablowych w 
miejscach opraw sugeruje się wypuszczenie przewodu o długości 1 metra dla potrzeb 
dopasowania lokalizacji opraw.  

 
Włączniki oświetlenia w całym budynku umieścić naleŜy na wysokości 1m nad podłogą.  
 
Oświetlenie hali podzielono na 5 grup. 4 grupy oświetlenia głównego (nad boiskiem), oraz 
jedna grupa stanowiąca oświetlenie awaryjne obwód X5). Wszystkie grupy opraw włączane i 
wyłączane są ze skrzynki sterowania oświetleniem przy wejściu na halę (rys. E-01 oraz 
schematy ideowe E-11 i E-13). Przewody zasilające oświetlenie główne i awaryjne boiska 
pociągnąć naleŜy z rozdzielni piętra (RP).  
 
Pomiędzy skrzynką sterowania oświetleniem hali a rozdzielnicą piętra pociągnąć naleŜy dwa 
kable. YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 5x1,5 mm2. Pierwszy zasila skrzynkę i doprowadza sygnał 
sterowania wentylatorami TD500/160, drugim biegną sygnały sterujące poszczególnymi 
grupami oświetlenia tak jak pokazano to na schemacie ideowym (rys. E-13). 
 
W celu zabezpieczenia właściwej ewakuacji osób przebywających w budynku hali w 
przypadku zaniku głównego napięcia zasilającego w projekcie zastosowano oprawy 



oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. Oprawy te wyposaŜone są w lokalne źródła 
zasilania (akumulatory Ŝelowe) pozwalające na podtrzymanie świecenia lamp po zaniku 
głównego napięcia zasilającego przez czas 2 godzin. Podczas obecności głównego napięcia 
zasilania oprawy te pracują jako normalne oprawy oświetleniowe, a wewnętrzne układy 
ładowania akumulatorów doładowują ich ogniwa. Oprawy te umiejscowiono tak, aby oświetlały 
drogę i kierunek ewakuacji. Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać 
przewodami YDYpŜo 4x1,5 mm2. 
 
Wentylatory typu TD500/160 załączane są ze skrzynki sterowania oświetleniem hali. 
Wentylatory EDM200 załączane są wraz z oświetleniem lokalnym danego pomieszczenia. 

 
 
 
 

2.6 Instalacja odgromowa 
 

Na dachu hali zaprojektowano instalację odgromową w postaci sieci zwodów poziomych o 
wymiarach oka 14,65 m x 17,34 m. Siatkę wykonać naleŜy z drutu stalowego, ocynkowanego 
Fe/Zn o średnicy 8mm. Jako zwody pionowe wykorzystać naleŜy słupy stalowe konstrukcji 
budynku.  
 
Uziom instalacji odgromowej wykonać w postaci uziomu otokowego z płaskownika Fe/Zn 30x4 
mm zakopanego w ziemi na głębokości 80 cm.  
 
Uziom otokowy połączyć ze słupami stalowymi konstrukcji budynku wykorzystanymi jako zwody 
pionowe. Połączenia te wykonać poprzez spawanie płaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm. Połączenia 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Na dachu budynku w miejscach połączeń siatki zwodów poziomych 
z pionowymi  wykonać złącza kontrolne oznakowane jak na rysunku E-08. Wszystkie połączenia 
na dachu wykonać jako rozłączne ocynkowane ogniowo.  
 
Wszystkie metalowe elementy i urządzenia znajdujące się na dachu budynku naleŜy połączyć z 
siatką zwodów poziomych, lub zapewnić ochronę w postaci sztyc odgromowych. 

 
Uwaga:  po wykonaniu uziomu otokowego wykonać pomiar rezystancji uziomu, której wartość nie 
moŜe wynosić więcej niŜ 5Ω. W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem wymaganej 
rezystancji uziomu na rogach budynku zagłębić naleŜy rury stalowe ocynkowane o średnicy 1 cala 
i długości 2,5m i połączyć poprzez spawanie z otokiem. Spawy te naleŜy zabezpieczyć ocynkiem 
przed rdzewieniem.  

 
 
 
 

2.7 Instalacja zasilania koszy i tablicy wyników 
 

Instalację zasilającą kosze i tablicę wyników pokazano na rysunku E-07. Na potrzeby zasilania 
wyŜej wymienionych urządzeń zaprojektowano wypusty jednofazowe. Sterowanie urządzeń 
odbywać się będzie wyłącznikami 1 biegunowymi oddzielnie dla koszy i tablicy wyników. 
Wyłączniki zainstalować naleŜy w szafce zamykanej na klucz zawieszonej w pomieszczeniu 
trenerów. Jako przełączników naleŜy uŜyć przełączników obrotowych serii Z-DSA2-01-SL.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 Instalacja nagłośnienia hali 
 

Plan instalacji nagłośnienia pokazano na rysunku E-06. Dla prawidłowego nagłośnienia hali 
zastosowano w projekcie następujące urządzenia: 
 
- Wzmacniacz DIGAM (4 x 350W) 
- 4 głośniki halowe RCF C5212 
- Mikrofon dynamiczny. 
- Odtwarzacz CD Pioneer. 
 
Zestaw audio umiejscowić naleŜy w pokoju trenerów i zasilać z gniazd ogólnego 
przeznaczenia.  

 
 
 
 
 

2.9 Instalacja kamer dla systemu monitoringu 
 

Dla potrzeb monitorowania hali zastosowano trzy kamery kopółkowe, serii DWC-540 DV. Ich 
umiejscowienie pozwala na monitorowanie wszystkich wejść na korytarze główne. 
Zainstalować równieŜ naleŜy dwie kamery serii PTZ MG-MD2275BF, dzięki którym moŜliwy 
będzie podgląd całej powierzchni hali wraz z widownią. Kamery te umoŜliwiają 27 krotne 
zbliŜenie optyczne. 

 
 Z rozdzielni głównej hali pociągnąć naleŜy kabel typu „B” – (DYP 3x2,5 mm2) 
 Który zasili skrzynkę monitoringu (skrzynka „SM”). W skrzynce zainstalować  

naleŜy zasilacz typu AR983, z którego następnie naleŜy zasilać kamery napięciem 12 V DC 
doprowadzając je do urządzeń kablem typu „A” – (YDY 3x1,5 mm2).  
 
Dodatkowo do kaŜdej kamery doprowadzić naleŜy kable typu „U” – (FTP – skrętkę cztero-
parową) oraz „K” – (kabel koncentryczny) o impedancji falowej 75 Ohm i pozostawić do 
późniejszego uŜytku w skrzynce „SM”. 
 
Skrzynkę „SM” naleŜy uziemić za pomocą kabla typu „B” doprowadzającym napięcie zasilania 
łącząc jej obudowę z główną szyną wyrównawczą przy rozdzielnicy głównej. 
 

 Uwaga: Kabel koncentryczny naleŜy prowadzić w moŜliwie duŜej odległości od kabli  
             zasilających. Przecięcia tras realizować pod kątem 90 stopni. 

 
 
 

2.10  Główny wyłącznik poŜarowy prądu – „GWP”. 
 

W budynku hali przewidziano dwa wyłączniki poŜarowe. Umiejscowiono je w głównych 
ciągach komunikacyjnych. GWP zabudować naleŜy w skrzynkach otwieranych za pomocą 
klucza z szybką do stłuczenia w przypadku poŜaru. GWP połączyć naleŜy z główną tablicą 
rozdzielczą za pomocą przewodów ognioodpornych HLGS 2x1 o wytrzymałości ogniowej E90. 
Skrzynki zawierające  wyłączniki poŜarowe naleŜy odpowiednio, czytelnie oznaczyć. 

 
 

 
 
 
 

 



2.11 Ochrona przeciw przepięciowa i przeciwporaŜeniowa 
 

Jako ochronę przeciw przepięciową w rozdzielni głównej zainstalować naleŜy ochronniki 
przeciw przepięciowe klasy B+C. 
 
Jako ochronę przeciw poraŜeniową zastosować naleŜy szybkie wyłączanie instalacji spod 
napięcia realizowane wyłącznikami nadprądowymi współpracującymi z wyłącznikami 
róŜnicowoprądowymi. Dodatkowo naleŜy wykonać instalacje wyrównania potencjałów 
oddzielnie dla kaŜdej z rozdzielnic. Wszystkie te instalacje spotykać się powinny w 
umiejscowionej przy rozdzielni głównej szynie wyrównawczej. Do instalacji wyrównawczej 
podłączyć naleŜy wszystkie części metalowe instalacji co, wodan, gazowej  oraz uziom 
otokowy instalacji odgromowej.  

 
 
 

3. Obliczenia sprawdzaj ące 
 

3.1 Bilans mocy całego budynku 
 
Poszczególne obwody zestawiono w tabeli: 

LP ObciąŜenie przewidziane Pi [kW] kz Ps 
[kW] 

Cos fi 

1 Oświetlenie  24 0,8 19,2 0,9 
2 Gniazda uŜytkowe 14 0,2 2,8 0,9 
3 Wentylacja mechaniczna  20 0,8 16 0,9 
4 Instalacja kosza i tablicy wyników 1 0,4 0,4 0,95 
5 Instalacja w kotłowni  10 0,9 9 0,98 
6 Kuchnia elektryczna 5 0,6 3  
      
 SUMA 74  50,4 0,926 
 

Moc obliczeniowa Ps = 50,4  kW 
 
Dla bezpieczeństwa zaokrąglono uśrednioną wartość cos(fi) do 0,9. 
 
 

Prąd obliczeniowy 83,80
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3.2 Sprawdzenie kabla zasilającego rozdzielnię główną. 
 

Dobór kabla na podstawie warunku:   Iz > Ib 
 

Gdzie:  Iz - Długotrwała dopuszczalna obciąŜalność przewodu 

  Ib - Prąd obliczeniowy 
 

 
 Zastosowano kabel typu YDY 5 x 35 mm2, dla którego Iz = 121 A 
 
 
   121 > 80,83 – Warunek spełniony 



 
3.3 Bilans mocy dla rozdzielni piętra 

 
Poszczególne obwody zestawiono w tabeli: 

LP ObciąŜenie przewidziane Pi [kW] kz Ps 
[kW] 

Cos fi 

1 Oświetlenie  16 0,8 12,8 0,9 
2 Gniazda uŜytkowe 2 0,2 0,4 0,9 
3 ObciąŜenie wentylatorowi 20 0,8 16 0,9 
      
 SUMA   29,2 0,9 
 

Moc obliczeniowa Ps = 29,2  kW 
 
Dla bezpieczeństwa zaokrąglono uśrednioną wartość cos(fi) do 0,9. 
 
 

Prąd obliczeniowy 84,46
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3.4 Sprawdzenie kabla zasilającego rozdzielnię główną. 

 

Dobór kabla na podstawie warunku:   Iz > Ib 
 

Gdzie:  Iz - Długotrwała dopuszczalna obciąŜalność przewodu 

  Ib - Prąd obliczeniowy 
 

 
 Zastosowano kabel typu YDY 5 x 25 mm2, dla którego Iz = 97 A 
 
 
   97 > 46,84 – Warunek spełniony 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Zestawienie materiałów 
 

4.1 Okablowanie  
 

Typ kabla Opis / przeznaczenie Długo ść 
YDY 3x1,5 mm2 Kable do oświetlenia, skrzynek i wentylatorów 2000 m 
DYP 3x2,5 mm2 Kable do gniazd 450 m 
YDY 3x2,5 mm2 Kable do oświetlenia hali 500 m 
YDY 5x2,5 mm2 Kable do instalacji siłowych 45 m 
YDY 5x4 mm2 Kable do instalacji siłowych 65 m 
YDY 5x10 mm2 Kabel łączący RP i RW 40 m 
YDY 5x25 mm2 Kabel łączący RG i RP 12 m 
YDY 5x1,5 mm2 Kabel łączący RP i SSO 85 m 
HLGS 2x1 mm2 Kabel łączący RG i wyłączniki prądu 70 m 
YDY 4x1,5 Kabel do opraw z modułami awaryjnymi i do koszy 350 m 
OMY 4x0,5 Kabel do tablicy wyników i koszy 180 m 
FTP kat.5E Kabel (skrętka) do instalacji kamer 300 m 
Koncentryk 75 Ohm Kabel do instalacji kamer 300 m 
LY225TSW Kabel głośnikowy  200 m 
 
 
 

 
4.2  Gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe, ramki 
 

Element Opis / przeznaczenie Liczba 
POLO BRAVA 120001xx Gniazdo pojedyncze z bolcem uziemiającym 42 
POLO BRAVA 290001xx Ramka pojedyncza 98 
POLO BRAVA 290002xx Ramka podwójna 8 
POLO BRAVA 110001xx Mechanizm włącznika uniwersalnego 43 
POLO BRAVA 120084xx Klawisz włącznika  64 
POLO BRAVA 110002xx Mechanizm włącznika schodowego 21 
D225.2x26H EVG IP44C Oprawa systemu downlight ES-SYSTEM 42 
DQ218.X EVG Oprawa systemu quarto ES-SYSTEM 34 
K418.D-O EVG Oprawa dostropowa systemu K ES-SYSTEM 56 
KT 414.2P-AM Oprawa dostropowa systemu KT ES-SYSTEM 7 
PG250 N/H-G Oprawa nastropowa systemu GAMMA ES-SYSTEM 36 
C04 158 EVG Oprawa nastropowa systemu COSMO ES-SYSTEM 36 
SD 236 IP40 Oprawa nastrojowa systemu SD ES-SYSTEM 5 
MONITOR1 Oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM 13 
MONITOR2 Oprawa ewakuacyjna ES-SYSTEM 4 
POLO BRAVA 120610xx Gniazdo kolumnowe 4 
POLO BRAVA 290004xx Ramka poczwórna 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



4.3 Elementy nagłośnienia, monitoringu i inne 
 
Element Opis / przeznaczenie Liczba/długo ść 
Fe/Zn 25x4 Otok płaskownikowy dla uziomu 170 m 
Dfe/Zn 8 mm2 Drut do instalacji odgromowej 420 m 
HAGER Puszki podtynkowe pojedyncze 120 
M22-I5 Podstawa skrzynki sterowania oświetleniem hali 1 
M22-K10 Element stykowy 6 
M22-A Łącznik mocujący 6 
M22S-ST-X Ramka okalająca przycisk 6 
M22-DR-G Przełącznik 6 
NWS-3A06/BL/ZS Skrzynka zamykana na klucz, metalowa 2 
M22-I1 Podstawa do głównego wyłącznika poŜarowego 2 
M22-K10 Element stykowy 2 
M22-D-R Przycisk 2 
RU-PPOś (Pesos) Obudowa z szybką zamykana na klucz 2 
MG-MD2275BF Kamera kopółkowa, obrotowa 2 
DWC-540DV Kamera kopółkowa 3 
AR983 Zasilacz 12V / 2A 1 
RCF 52212  Kolumna głośnikowa 4 
DIGAM Q5001 Wzmacniacz 4 kanałowy (4 x 350 W) 1 
Pionier PDM 426 Odtwarzacz CD 1 
AKG D 3700 M Mikrofon dynamiczny 1 
DTS 30 Elektroniczna tablica wyników  1 
Z-DSA2-01-SL Przełączniki zasilania koszy 2 
 
 
 
4.4 Tablice rozdzielcze 
 
Tablica rozdzielcza główna 
ELEMENT OPIS LICZBA 
NZM+NZM2/3-XA208 
240AC/DC 

NZM + Wyzwalacz wzrostowy 1 

CF485Z Zabezpieczenie róŜnicowo-prądowe 300 mA 4 
torowe 

1 

LR703 Zabezpieczenie przeciąŜeniowe 3 fazowe 1 
PROTEC Zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy B+C 1 
SVN124 Kontrolka faz (niebieska) 1 
MB106A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 10 A 1 
MB110A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 10 A 8 
CD464J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 

30mA / 63 A 
1 

MB320A Zabezpieczenie klasy B 3-fazowe / 20 A 1 
CD441J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 

30mA / 40 A 
1 

ZG-G Złącze na szynę 32 
Univers IP43 typ FP42S 
(650x550) 

Rozdzielnica umoŜliwiająca montaŜ elementów 
Modułowych oraz NZM. 

1 

UN04A Szyny nośne (komplet) 1  
UD22B1 Podzespół z szynami nośnymi pod aparaty mod. 1 
UK21A1 Podzespół pod wyłącznik mocy 1 
UD21A1 Podzespół pod zaciski szeregowe 1 
HH149 Wyłącznik mocy 80-100 A 1 
HX 104E Wyzwalacz do wyłącznika mocy 1 
 



Tablica rozdzielcza pi ętra 
ELEMENT OPIS LICZBA 
LR703 Zabezpieczenie przeciąŜeniowe 3 fazowe 1 
SVN124 Kontrolka faz (niebieska) 1 
MB110A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 10 A 4 
MB116A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 16 A 4 
CD464J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 

30mA / 63 A 
1 

CD441J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 
30mA / 40 A 

4 

ZG-G Złącze na szynę 35 
Univers FW41 Kompletna rozdzielnica natynkowa na 48 mod. 1 
ES110 Przekaźnik instalacyjny 6 
 
 
 
 
Tablica rozdzielcza kotłowni 
ELEMENT OPIS LICZBA 
LR603 Zabezpieczenie przeciąŜeniowe 3 fazowe 1 
SVN124 Kontrolka faz (niebieska) 1 
MB110A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 10 A 1 
MB106A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 6 A 1 
MB320A Zabezpieczenie klasy B 3-fazowe / 20 A 2 
CD464J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 

30mA / 63 A 
1 

ZG-G Złącze na szynę 17 
Univers FW31 Kompletna rozdzielnica natynkowa 1 
 
 
 
 
 
 
Tablica rozdzielcza wentylatorowni 
ELEMENT OPIS LICZBA 
LR603 Zabezpieczenie przeciąŜeniowe 3 fazowe 1 
SVN124 Kontrolka faz (niebieska) 1 
CD441J Zabezpieczenie róŜnicowoprądowe 3-fazowe 

30mA / 40 A 
3 

MB106A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 6 A 1 
MB110A Zabezpieczenie klasy B 1-fazowe / 10 A 1 
MB325A Zabezpieczenie klasy B 3-fazowe / 20 A 2 
MB340A Zabezpieczenie klasy B 3-fazowe / 25 A 1 
ZG-G Złącze na szynę 22 
Univers FW31 Kompletna rozdzielnica natynkowa 1 
 
 


