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 Oświadczenia projektantów i sprawdzających 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznych dla MUZEUM ARCHEOLOGII 
PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 
2 w Łebie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Katarzyna Brzeska 

upr. bud. nr MAZ/0274/PWOE/14 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Adam Smagowicz 

upr. bud. nr MAZ/0418/PWOE/11 
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 Przedmiot inwestycji i lokalizacja 

Przedmiotem inwestycji jest budowa MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA 
BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.   

 Podstawa opracowania 

a) podkłady architektoniczne 
b) założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora 
c) uzgodnienia międzybranżowe 
d) obowiązujące normy i przepisy 

 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

Stosownie do sporządzonych bilansów obciążeń elektrycznych ogólne wskaźniki elektroenergetyczne 
przedstawiają się następująco: 

 

Napięcie zasilania po stronie nn    0,4kV 

Moc zainstalowana ogółem    Pi = 523,0kW 

Moc przyłączeniowa      Pp = 250,0kW 

Wsp. zapotrzebowania mocy    kz = 0,48 

Roczny czas użytkowania mocy szczytowej  T = 2500 h 

Roczne zużycie energii     A = 625MWh 

System ochrony od porażeń:     Sieć TN–S 

 Podział odbiorów na kategorie zasilania 

Przyjęto następujący podział odbiorników na kategorie w zależności od wymaganej pewności zasilania: 

Kategoria I: 

serwer, oświetlenie ewakuacyjne, odbiorniki ochrony pożarowej. 

Kategoria II: 
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wszystkie pozostałe odbiory nie zaliczone do kategorii I  

 Ustalenie źródeł zasilania 

Przewiduje się, że w warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I,II zasilane są z sieci nn 
Energa Operator. 

W przypadku całkowitego zaniku napięcia odbiorniki kategorii I rezerwowane są z baterii 
akumulatorowych: oprawy ewakuacyjne z centralnej baterii, serwer poprzez własny zasilacz UPS, odbiory 
ochrony pożarowej – z własnych wbudowanych baterii, centralki oddymiające klatki z zasilacza UPS POŻ. 

 Sieć zasilająca nn 0.4kV 

Zasilanie obiektu poprzez złącze kablowe należące do Energa Operator, zintegrowane z szafką 
pomiarową. Sieć zasilająca nn wykonana będzie jako zalicznikowa. WLZ ze złącza kablowego. WLZ 
wykonać kablem typu YKY 0.6/1kV prowadzonym w terenie. 

Schemat sieci przedstawiono na rysunku „Schemat sieci zasilającej”. 

 Sieć oświetlenia terenu 

Oświetlenie zewnętrzne w terenie obejmuje oświetlenie na terenie wokół budynku. Kablowe linie 
oświetleniowe wykonane będą kablami typu YKYżo 0.6/1kV. 

Dokładny typ słupów oświetleniowych i opraw zostanie dobrany na etapie PW. 

Oświetlenie terenu będzie podzielone na oświetlenie wieczorowe i oświetlenie całonocne. Sterowanie 
oświetleniem za pośrednictwem instalacji KNX/EIB. 

 Sieci i urządzenia telekomunikacyjne 

Zostaną objęte oddzielnym opracowaniem zgodnie z podpisaną umową z Operatorem 
telekomunikacyjnym. 

 Pomiar energii 

Rozliczeniowy, pośredni układ pomiarowy znajduje się w szafce pomiarowej zintegrowanej ze złączem 
kablowym.  
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 Rozdzielnica główna 

W projektowanym budynku należy zainstalować rozdzielnicę główną RG.  

Rozdzielnicę główną należy zainstalować w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniach rozdzielni.  

Z rozdzielnicy RG wyprowadzone będą kable zasilające tablice bezpiecznikowe i rozdzielnice lokalne. 

W rozdzielnicy RG należy zainstalować następujące aparaty: 

• wyłącznik z cewką wybijakową, pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), 

• układ pomiarowy odczytu parametrów sieci, 

• zabezpieczenie przepięciowe, 

• rozłączniki bezpiecznikowe, 

• wyłączniki różnicowoprądowe, 

• wyłączniki nadmiarowo-prądowe, 

• elementy sterujące, 

• styczniki. 

Aparatura o wysokiej niezawodności uznanych producentów zapewniających dostawy elementów i 
podzespołów elektrotechnicznych oraz ich serwis w Polsce. Wszystkie aparaty powinien dostarczać jeden 
producent. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przy głównym wejściu do budynku znajdować się będą przyciski sterujące przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu (PWP), umieszczonego w rozdzielnicy głównej RG. Zadziałanie PWP powoduje wyłączenie spod 
napięcia całego budynku, poza odbiorami ochrony pożarowej. Przewidziano także oddzielne wyłączniki 
PWP dla zasilacza UPS podtrzymującego zasilanie serwera i zasilacza UPS podtrzymującego odbiory 
pożarowe. 

Odbiorniki ochrony pożarowej zasilane są sprzed głównego wyłącznika z rozdzielnicy RG. 

Wyłączenie zasilania ręczne, na polecenie dowódcy akcji ratowniczo - gaśniczej. 

 Kompensacja mocy biernej 

W obiekcie należy zastosować kompensację mocy biernej w celu poprawienia współczynnika mocy. W 
rozdzielni należy zainstalować skalowalne, aktywne filtry harmonicznych wraz z automatycznym 
regulatorem współczynnika mocy. Przewiduje się kompensację mocy biernej tak, aby współczynnik mocy 

cosϕ≥0,93. 
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 Sieć rozdzielcza nn w budynku 

Sieć rozdzielcza nn wykonana będzie przewodami i kablami miedzianymi typu YDYżo i YKYżo o przekrojach 
dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. Przekroje zostały dobrane i pokazane na schemacie 
energetycznym. 

Sieć rozdzielcza pracuje w układzie promieniowym. 

Kable i przewody układane w korytkach instalacyjnych pod sufitem w strefie sufitów podwieszanych lub 
podtynkowo. W pionie, WLZ-ty prowadzić w wydzielonych szachtach. 

 System ochrony od porażeń 

Sieć zasilająca pracuje w układzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i ochronnym PEN. 

Sieć rozdzielcza w budynku wykonana jest w systemie TN-S. Przewidziano także zastosowanie 
wyłączników różnicowoprądowych. 

Ochrona podstawowa – realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez 
odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem 
ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączanie wraz z 
zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania będzie 
realizowana przez: 

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

• urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 

• sieć połączeń wyrównawczych. 

Obok rozdzielnicy głównej zainstalowana jest szyna połączeń wyrównawczych, do której podłączone są: 
szyny PE rozdzielnicy, podstawowe ciągi instalacji sanitarnych, konstrukcja budynku, konstrukcja dźwigu i 
urządzenia telekomunikacyjne w pomieszczeniu serwerowni. Podłączenia należy wykonać przewodami 
typu LY50 do szyny PE i uziomu oraz LY25 do podstawowych ciągów instalacji. 

Jako uziom wykorzystane zostanie zbrojenie fundamentów. Zacisk probierczy dla instalacji uziemień 
zainstalowany będzie przy szynie uziemień wyrównawczych. 

Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. 

 Ochrona przepięciowa 

Ochrona przepięciowa wykonana będzie zgodnie z PN-IEC 60364-4-4-43.  
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W rozdzielnicy głównej RG należy zastosować ogranicznik przepięć kombinowany typ 1 + typ 2 (klasa B+C) 
o poziomie ochrony 1,5kV w wykonaniu dla sieci TN-S. 

W rozdzielnicach oddziałowych należy zastosować ograniczniki przepięć o poziomie ochrony 1,25kV typ 2 
(klasa C) dla sieci TN-S. 

 Instalacja odgromowa 

Instalację należy wykonać stosownie do postanowień normy PN-EN 62305-1:2008. 

Zwody poziome -  należy wykonać iglice odgromowe bezinwazyjne wysokości 2m i 5m z podstawami 
betonowymi obejmujące ochroną zarówno dach budynku jak też instalowane na dachu urządzenia. Jako 
zwody poziome układać drut Φ8 ze stali cynkowanej ogniowo FeZn lub wykorzystywać obróbki 
blacharskie jeżeli grubość blachy > 0,5mm. 

Przewód odprowadzający – zbrojenia słupów uzupełnione o bednarkę FeZn 25x4mm zatopioną w 
ścianach i słupach konstrukcyjnych lub słupy stalowe konstrukcji budynku. 

Uziom fundamentowy  - w chudym betonie –bednarka FeZn 30x4. 

Stosować wsporniki, przepusty i łączniki systemowe renomowanego producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać metrykę urządzenia piorunochronnego. 

Zastosowany osprzęt odgromowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy 

PN-EN 50164.  Dostawca powinien dostarczyć deklaracje zgodności z normą i 

raporty z badań elementów wykonanych wg: 

• PN-EN 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) -- Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym 

• PN-EN 50164-2 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów 

• PN-EN 50164-3 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 3: 
Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych 

• PN-EN 50164-4 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 4: 
Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody 

• PN-EN 50164-5 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) -- Część 5: 
Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień. 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Przewiduje się wykonane następujących instalacji: 

• instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego, 
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• instalacja oświetlenia awaryjnego, 

• instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 230V i 3-fazowych 400V ogólnego przeznaczenia, 

• instalacja zasilania urządzeń technologicznych kuchni, 

• instalacja gniazd wtykowych i wypustów zasilających urządzenia warsztatowe, 

• instalacja odbiorów komputerowych, 

• instalacja zasilania urządzeń wentylacji, 

• instalacja ogniw fotowoltaicznych, 

• instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, 

• instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, 

• instalacja oddymiania klatek schodowych, 

• instalacja telefoniczno-komputerowa zintegrowana, 

• instalacja alarmowa SSWiN i kontroli dostępu, 

• instalacja telewizji dozorowej, 

• Instalacja BMS. 

 Wykonanie instalacji 

 Ogólne zasady wykonania instalacji 

Tablice bezpiecznikowe lokalne i piętrowe wykonane będą jako natynkowe lub podtynkowe, w zależności 
od charakteru pomieszczeń. 

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami typu YDYżo o klasie izolacji 750V.  

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone są w odrębnych korytkach i w wydzielonych szachtach 
instalacyjnych. 

W części wystawowej należy wykonać kasety podłogowe dla gniazd wtykowych zgodnie z wytycznymi 
Inwestora. Rozmieszczenie kaset zostanie ustalone na etapie PW. 

Osprzęt instalacyjny dostosowany zostanie do charakteru pomieszczeń. Należy zastosować osprzęt 
jednego producenta (także osprzęt teleinformatyczny). Kolorystykę osprzętu ustalić z aranżacją wnętrz. W 
łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, kuchni itd. Zastosować osprzęt o klasie ochrony minimum IP44. 
Stosować osprzęt podtynkowy, a w razie niemożliwości instalacji natynkowy. 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać stosując się do podanych poniżej uwag: 

• Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli 
(również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

• W żadnym miejscu instalacji przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one 
elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być 
obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

• Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W 
myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod 
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kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostaną odebrane jako 
prawidłowo wykonane. 

• Wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych zostanie określona w projekcie 
wykonawczym. 

 

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable 
należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. Przepusty kablowe uszczelnić 
atestowanymi masami niepalnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody, przez 
którą przechodzą przewody. Przy przepustach należy umieścić informację o technologii zabezpieczenia i 
użytym materiale uszczelniającym. 

 Instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego 

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych w pomieszczeniach przewidziano oprawy energooszczędne 
LED. Stopień ochrony IP opraw powinien być dostosowany do charakteru pomieszczenia. 

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w normie PN-EN 12464-1. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pośrednictwem: 

• lokalnych wyłączników, 

• instalacji KNX/EIB, 

• przekaźników bistabilnych lub styczników. 
 
Instalacja KNX/EIB będzie sterowała oprawami w przestrzeniach komunikacyjnych, wystawowych, 
ogólnodostępnych oraz oświetleniem zewnętrznym.  

 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Na drogach ewakuacyjnych, pom. technicznych, w salach wystawowych oraz w innych pomieszczeniach 
ogólnodostępnych (dla zwiedzających i gości restauracji) należy zainstalować awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne spełniające wymagania Polskich Norm. Oświetlenie będzie działać nie krócej niż przez 1 
godzinę od zaniku zasilania podstawowego. W tym celu należy zainstalować oprawy ze źródłami światła 
LED zasilanych z centralnej baterii, o czasie działania min. 1 godzinę. Zadziałanie opraw odbywa się w 
momencie zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne pracują w 
trybie na ciemno. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia oprawy powinny się załączyć. 
Oprawy z certyfikatami CNBOP. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1838: 2005. 

Poziom natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – średnie na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym  pasie drogi ewakuacyjnej obejmujące nie mniej 
niż połowę szerokości drogi 0,5lx. Przy hydrantach i przyciskach p.poż - 5lx. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przewidziano także na zewnątrz budynku przy wyjściach oraz 
pomieszczeniach technicznych: rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie hydroforu ppoż., itp.. 
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Na drogach ewakuacyjnych należy zainstalować podświetlane znaki kierunkowe. Należy zainstalować 
oprawy LED z piktogramami, zasilane z centralnej baterii, o czasie działania nie krótszym jak 1 godzina po 
zaniku zasilania podstawowego. Oprawy z certyfikatami CNBOP. 

Wszystkie podświetlane znaki kierunkowe pracują w trybie na jasno. 

 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i drobne odbiory 

Gniazda ogólnego przeznaczenia i drobne odbiory należy zasilać z tablic piętrowych TOS.  

Przewody YDYżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. 

 Instalacja zasilania urządzeń technologii kuchni 

Urządzenia technologiczne kuchni będą zasilane z tablicy T-KUCH. 

Przewody YDYżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. 

 Instalacja odbiorów komputerowych 

Wszystkie odbiory komputerowe należy zasilić z lokalnych rozdzielnic komputerowych TK. Przewody 
YDYżo o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbiorów. W rozdzielnicach TK stosować 
wyłączniki różnicowonadprądowe typu A. 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54. 

Główne połączenia wyrównawcze z głównej szyny uziemiającej zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni 
należy doprowadzić i podłączyć osobnymi przewodami do: 

• uziemienia zewnętrznego (zacisk probierczy ZP): LY50mm2, 

• szyn ochronnych rozdzielnic:    LY50mm2, 

• drabinek kablowych:     LY25mm2, 

• kanałów wentylacyjnych:     LY25mm2, 

• przewodów kanalizacyjnych:    LY25mm2, 

• przewodów wodociągowych:    LY25mm2, 

• konstrukcji budynku          płaskownik   FeZn 50x4mm2, 

• pomieszczenia serwera     LY25mm2. 

W pomieszczeniu serwera należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze dla urządzeń 
telekomunikacyjnych.  

 Instalacja zasilania i okablowania urządzeń wentylacji 

Urządzenia wentylacyjne należy zasilić z rozdzielnicy głównej RG i rozdzielnicy wentylacji RSW na dachu. 
Zgodnie z rys. „Schemat energetyczny”. Wentylatory wyciągowe zasilić z lokalnych tablic TOS. 
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Wszystkie elementy wykonawcze automatyki i czujników wentylacji projektuje i wykonuje wykonawca 
instalacji wentylacji. 

 Instalacja ogniw fotowoltaicznych 

Przewiduje się zainstalowanie w obiekcie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu. Instalacja oparta na 
ogniwach fotowoltaicznych w technologii cienkowarstwowych giętkich paneli i trójfazowych falownikach. 
Przewidywana maksymalna moc instalacji ok. 40,8kWp. 

Nie przewiduje się oddawania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. 

Przewiduje się zastosowanie 2 falowników trójfazowych PV, wg opisu w tabeli nr 1, dopuszcza się 
urządzenia o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane. Falowniki muszą mieć możliwość wzajemnej 
komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Sumaryczna moc falowników po stronie AC nie 
może być mniejsza 80% mocy nominalnej podłączonych modułów po stronie DC.  

Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie przepięciowe urządzeń fotowoltaiki, zarówno po stronie 
DC jak i AC. 

Diagnostykę, raportowanie oraz zarządzanie pracą instalacji fotowoltaicznej należy zintegrować z 
systemem BMS obiektu. 

Tabela nr 1. Minimalne parametry falownika fotowoltaicznego  

Nazwa parametru  Wartość parametru 

Liczba zasilanych faz / podłączonych faz 3/3 

Sprawność Max / EURO  98,0% 97,5% 

Rozłącznik DC  TAK 

Monitoring sieci  TAK 

Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC TAK 

Wykrywanie przebicia TAK 

Uniwersalny rozłącznik różnicowoprądowy TAK 

Klasa ochronności I 

Klasa przepięciowa III 

zabezpieczenie zwarciowe AC TAK 

Emisja hałasu  Max  55 dB 

Pobór mocy na potrzeby własne w nocy Max 4W 

Stopień ochrony  IP65 

Interfejsy: LAN i RS485 TAK 

Gwarancja:  10 lat TAK 

Certyfikaty i dopuszczenia  CE, EN50438 

Obniżenie napięcia do poziomu bezpiecznego (max 60V) po 
rozłączeniu  

TAK 

Zintegrowany monitoring na poziomie modułu TAK 
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System sygnalizacji pożaru SSP 

Opis systemu  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie pożarowym w obiekcie należy wykonać system sygnalizacji 
pożaru – SSP . 

System projektuje się na podstawie: 

- Normy PKN-CEN/TS 54-14:2006P „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”, 

- wytycznych projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożarowej opracowane przez Centrum 
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 
zatwierdzone przez Główną Komendę Straży Pożarnej, materiałami szkoleniowymi CNBOP. 

Do wykrywania pożaru należy zainstalować optyczne czujki dymu i czujki liniowe (w hali wystawienniczej). 
W pomieszczeniu kuchni należy zastosować czujki termiczne działające w trybie nadmiarowym lub 
różniczkowym lub czujki optyczno-termiczne. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy zainstalować tak aby odległość między nimi nie przekraczała 30 
metrów. 

Zasilanie centralki należy wykonać z wydzielonego obwodu elektrycznego z rozdzielnicy RG. Centralka 
posiada własne, niezależne źródło zasilania w postaci baterii akumulatorów zapewniające działanie 
centralki w stanie dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny. 

Z systemu sygnalizacji pożarowej należy wyprowadzić szereg sygnałów o pożarze dla zamków kontroli 
dostępu, wind, wentylacji/klimatyzacji i innych urządzeń technicznych a także integrujących system SSP z 
innymi systemami bezpieczeństwa: systemem sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji 
dozoru. 

Centralę CSP zainstalować w pomieszczeniu ochrony. W holu głównym zainstalować panel wyniesiony 
centrali CSP dla ułatwienia obsługi oraz umożliwienia informowania oraz sterowania przez załogi 
jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

Funkcje centrali CSP 

System sygnalizacji alarmowej oparty na centrali nowoczesnej w elastycznej konfiguracji. Wykrycie 
zjawisk pożarowych przez czujki pożarowe wywołuje: 

sygnalizację wewnętrznego alarmu I stopnia ( zagrożenie - tak zwany alarm cichy ) przeznaczony dla 
obsługi bez transmisji sygnału do jednostki straży pożarnej), inspekcję i rozpoznanie zagrożenia 
pożarowego przez obsługę w czasie nie dłuższym niż wynikający z warunków ochrony p.poż budynku, od 
potwierdzenia alarmu I stopnia. Przyśpieszenie alarmu II stopnia ( pożar ) realizowane jest przez 
wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP w razie stwierdzenia przez obsługę faktycznego 
wystąpienia pożaru. 

Alarm II stopnia następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obsługę przyjęcia 
alarmu I stopnia lub po upływie czasu przeznaczonego na rozpoznanie lub też po wciśnięciu przycisku 
ręcznego ostrzegacza pożarowego). Alarm ten spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych 
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sterowanych przez system sygnalizacji pożaru oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu 
pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. Wciśnięcie ROP nie wskazuje miejsca wystąpienia pożaru. 

Szczegółowy scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru zostanie opracowany przez rzeczoznawcę p.poż. 
na etapie PW. 

System sygnalizacji alarmu pożarowego musi być wyposażony w odpowiednią wizualizację realizowaną na 
komputerze PC w pomieszczeniu ochrony. Wizualizacja SSP powinna być wspólną także dla SSWiN. 

Centralę SSP należy połączyć z centralą SSWiN przekazując do tej drugiej sygnały o alarmie pożarowym 
wyłączając w ten sposób sygnalizację włamania z czujników na drogach ewakuacyjnych będących w stanie 
normalnym w stanie zazbrojonym. 

Centralę SSP należy połączyć funkcjonalnie z systemem telewizji dozoru realizując przywołanie obrazu z 
kamer umieszczonych w strefie wystąpienia alarmu pożarowego. Funkcja ta może być realizowana przez 
oprogramowanie wizualizacyjne. 

Sterowanie urządzeniami zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku 

Centrala CSP musi być przystosowana ale nie ograniczona do realizacji funkcji w zagrożonej strefie 
pożarowej wynikającej z realizacji scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.  

Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO 

W budynku przewiduje się dźwiękowy system ostrzegawczy spełniający wymagania PN-EN-60849:2001 
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

System będzie spełniać następujące wymagania:  

- przygotowany wcześniej (albo nagrany, albo zdygitalizowany) odpowiedni komunikat, będzie nadany 
automatycznie w odpowiedzi na sygnał alarmowy, albo natychmiast, albo po uzgodnionym opóźnieniu;  

- nadanie komunikatu nie może zależeć od obecności człowieka (operatora); 

- wszystkie komunikaty będą przejrzyste, krótkie, jednoznaczne oraz wcześniej zaplanowane; 

- poziom dźwięku powinien przekraczać co najmniej o 10 dB (A) szumy otoczenia trwające dłużej niż 30 s; 

- odebrany komunikat będzie zrozumiały; 

- odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi komunikatami nie przekraczają 30 s, gdy przerwy w nadawaniu 
komunikatów będą przekraczać 10 s – będą stosowane “sygnały wypełniające”, podobne do sygnałów 
normalnych urządzeń alarmowych; 

- w stanie alarmowania pożarowego wszystkie wejścia audio zostaną automatycznie wyłączone z 
wyjątkiem mikrofonu do nadawania komunikatów stosowanych do alarmowania; 

- centrala DSO (pulpit z mikrofonem :”strażaka”) zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu alarmowym na 
parterze budynku w pobliżu centrali sygnalizacji pożarowej; 
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- obiekt zostanie podzielony na strefy alarmowe. Każda kondygnacja stanowi odrębną strefę alarmową.  

- głośniki w danej strefie zasilane będą z dwóch linii naprzemiennie lub też pętlowo z zastosowaniem 
izolatorów zwarć; 

- mikrofon, zlokalizowany w pomieszczeniu alarmowym przeznaczony wyłącznie do alarmowania będzie 
miał wydzielony obwód tak, aby można było nadawać zapowiedzi i polecenia (tylko w razie potrzeby);  

- dostęp do mikrofonu straży pożarnej powinien być ograniczony tylko do osób uprawnionych; 

- okablowanie wraz z systemem nośnym będzie zapewniać funkcjonalność systemu, przez 90 min; 

- w trakcie normalnej eksploatacji obiektu system DSO może być wykorzystywany do transmisji 
komunikatów powiadamiających. 

System oddymiania klatek schodowych 

Stosownie do wytycznych ochrony pożarowej do oddymiania klatek schodowych i szybu windowego 
zastosowany zostanie system z centralkami sterującymi otwieraniem drzwi, klap dymowych i załączeniem 
wentylatorów napowietrzających. Napowietrzanie klatki A i szybu windowego odbywać się będzie 
mechanicznie poprzez wentylator napowietrzający. Napowietrzanie klatek B i C odbywać się będzie 
poprzez automatyczne otwarcie drzwi.  

System jest uruchamiany i monitorowany przez SSP.  

Instalacje wykonać zgodnie z rysunkami „Schemat instalacji oddymiania”. 

Instalacja telefoniczno-komputerowa zintegrowana 

Przewiduje się system okablowania strukturalnego w oparciu o kable i urządzenia spełniający następujące 
wymagania: 

− Okablowanie ma być doprowadzone do punktów dystrybucyjnych znajdujących się w pomieszczeniu  
serwera na kondygnacji 202. 

− Osłona zewnętrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma być trudnopalna i 
niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia. 

− Okablowanie strukturalne w budynku obsługiwane jest przez główny punkt dostępowy. 

− Na całość zainstalowanego okablowania ma być udzielona gwarancja bezpośrednio przez producenta 
na okres minimum 25 lat. 

− Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowana podtynkowo przy zastosowaniu płyt 
czołowych z uchwytami w standardzie „45”. 

− Okablowanie poziome ma być zbudowane w oparciu o kabel S/FTP (PiMF) kat.7A ISO, 4 pary 23AWG, 
powłoka zewnętrzna LSFRZH. 

− Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z 
normą PN-EN 50173-1. 

− Do każdego punktu końcowego PL należy doprowadzić jeden lub dwa kable ekranowane S/FTP kat. 7A 
lub ekranowany S/FTP kat. 7 i zakończyć w oddzielnym uchwycie. 

− Moduł przyłączeniowy RJ45 powinien pozwalać na zarabianie kabla instalacyjnego metodą 
beznarzędziową lub przy użyciu niespecjalistycznych narzędzi. 

− W momencie instalacji należy zapewnić w punktach logicznych dostęp do gniazd 1xRJ45 kategorii 6A; 
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− Łącza okablowania poziomego mają zapewniać: 

• Możliwości transmisyjne do minimum klasy FA co ma być potwierdzone certyfikatem 
pomiarowym wydanym na kanał lub łącze przez akredytowane niezależne laboratorium (np. 
Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.7A. 

• Możliwość zmiany typu gniazda na inny znajdujący się w normach ISO/IEC 11801 EN50173-1: 
RJ45, ARJ45, TERA złącze FA. 

• Możliwość zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat.6, kat.6A i kat.7A. 

• Gniazda wymienne muszą występować w minimum 3 kolorach np. biały, czarny, beżowy.  

• Możliwość współdzielenia jednego kabla dla kilku aplikacji w następujących konfiguracjach: 
o 2 x Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

o 2 x ISDN  z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

o Fast Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.5, kat.6, kat.6A, 

o Gigabit Ethernet + ISDN z wykorzystaniem gniazd RJ45, 

o 2 x telefon analogowy + Fast Ethernet z wykorzystaniem gniazd RJ45, 

o 4 x telefon analogowy z wykorzystaniem gniazd RJ45 kat.3, 

o 1 x telefon analogowy + 1x Fast Ethernet  + 1x CATV z wykorzystaniem gniazd RJ45 i 
złącza F,  

o 1x TERA o wydajności Kat.7A 

• System ma zapewniać możliwość wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego kategorii oraz 
współdzielenia kabla dla wielu aplikacji przy czym czynności te mają być wykonywane 
samodzielnie przez Użytkownika bez ingerowania w rozszycie kabla na osprzęcie 
połączeniowym bez potrzeby ponownego zarabiania gniazd, ponownego wykonywania 
pomiarów oraz instalowania dodatkowych elementów w postaci paneli krosowych i płyt 
czołowych w punktach logicznych. 

• Nie dopuszcza się stosowania gniazd i wtyków z niestandardowymi interfejsami. 

• Zainstalowane gniazda powinny być zgodne z pozostałym osprzętem elektroinstalacyjnym w 
pomieszczeniu (ten sam producent i seria produktowa). 

• Należy przewidzieć nadmiarowość gniazd IT. Na etapie PW należy uzgodnić z projektantem 
wystawy stałej umiejscowienie gniazd IT dla sprzętu multimedialnego wystawy. 

• Należy przewidzieć dodatkowe gniazda dla multimediów wykorzystywane przy realizacji 
wystaw czasowych. 

• W szafie Rack sieci strukturalnej należy zainstalować także sprzęt aktywny. Sprzęt ten musi 
być zasilany z lokalnego zasilacza bezprzerwowego (UPS). 

• W szafie Rack sieci strukturalnej należy zainstalować również serwer telekomunikacyjny 
umożliwiający realizację połączeń sieciowych Voip. 

• Do pomieszczenia serwera należy doprowadzić łącza telekomunikacyjne z przełącznicy 
budynkowej (światłowód wg odpowiedniego standardu oraz połączenia przewodami 
miedzianymi- wieloparowy kabel telefoniczny oraz magistralny kabel U/FTP, minimum 5x 
U/FTP kategorii 6A). Połączenia należy zakończyć na oddzielnym panelu rozdzielczym. 

• Umiejscowienie przełącznicy budynkowej będzie ustalone na etapie PW. 

• Na etapie PW zaprojektować połączenie z ewentualną zewnętrzną anteną LTE. 

• Dla wewnętrznej telefonicznej łączności bezprzewodowej należy przewidzieć odpowiednią 
ilość punktów dostępowych w systemie DECT. Szczegóły rozwiązania na etapie PW. 

• Dla potrzeb pracowników oraz zwiedzających należy przewidzieć odpowiednią ilość punktów 
dostępowych WiFi. Sieć WiFi dla zwiedzających musi być odrębną siecią niż wewnętrzna sieć 
komputerowa. Szczegóły rozwiązania na etapie PW. 
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Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z systemem 
kontroli dostępu KD 

W budynku przewiduje się system sygnalizacji włamania i napadu spełniający wymagania normy PN-EN-
50131-1 minimum w 2 stopniu zabezpieczenia. 

Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu wykonać w oparciu o centralę SSWiN umożliwiającą 
wydzielenie przynajmniej 20 stref dozorowych oraz sterowanie przynajmniej 20 drzwiami kontroli 
dostępu, komunikującą się z modułami (manipulatorami, ekspanderami wejść, kontrolerami drzwi) po 
symetrycznej magistrali systemowej skonfigurowanej w pętli. Jako czujniki detekcji należy zastosować 
czujniki dualne PIR+MW oraz kontaktrony w istotnych drzwiach oraz oknach w przyziemiu i w piwnicy. 
Należy przewidzieć indywidualne zabezpieczenie obiektów muzealnych poprzez czujniki przewodowe i 
bezprzewodowe oraz zapewnić zapasowe punkty podłączenia czujników wobec możliwości zmiany 
aranżacji wystaw. Należy zapewnić obsługę indywidualnych bezprzewodowych przycisków napadowych. 
Dodatkowo należy przewidzieć zainstalowanie i podłączenie odpowiednich czujników sygnalizacji 
przekroczenia dopuszczalnych temperatur we wrażliwych pomieszczeniach np. serwerowni, wycieków 
wody w pom. technicznych itp. 

System KD powinien mieć możliwość identyfikacji osób na podstawie kart używanych dotychczas w NMM 
lub umożliwiać odpowiednią migrację. 

Centrala systemu zlokalizowana w pomieszczeniu serwera na piętrze, dostęp do pomieszczenia poprzez 
czytnik na kartę zbliżeniową. Szczegółowy dobór urządzeń na etapie PW. 

Należy zapewnić odpowiednią współpracę systemów SSWiN, SSP i TVD w zakresie przekazywania 
sygnałów o alarmach i odpowiedniego funkcjonowania w sytuacjach szczególnych. 

System SSWiN wraz z KD musi być wyposażony w odpowiednią wizualizację realizowaną na komputerze 
PC w pomieszczeniu ochrony. Wizualizacja SSWiN powinna być wspólną także dla SSP. 

Instalacja telewizji dozoru TVD 

W budynku przewiduje się system telewizji dozoru spełniający wymagania norm PN-EN-50132-7, PN-EN-
50132-1 minimum w 3 stopniu zabezpieczenia. 

W obiekcie należy wykonać instalację telewizji dozoru opartą na kamerach IP. Kamery mają nadzorować 
wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, korytarze i inne przestrzenie komunikacji, drzwi wejściowe (z 
umożliwieniem identyfikacji osób wchodzących), halę wystawową, szatnię, teren wokół obiektu oraz 
przestrzeń na ogólnodostępnym tarasie . Należy przewidzieć montaż kamer stałych jak i kamer 
obrotowych (PTZ). Instalacja w oparciu o urządzenia renomowanej firmy dostarczającej urządzenia 
rejestrujące oraz oprogramowanie sieciowe do podglądu i zarządzania a także kamery z wbudowaną 
analizą obrazu. Zainstalowany sprzęt powinien być kompatybilny ze sprzętem używanym w NMM dla 
umożliwienia podglądu różnych obiektów na jednym oprogramowaniu, w jednej stacji podglądu 
komputerowego. 

Przełączniki sieciowe z zasilaniem PoE należy umieścić w wydzielonych szafach RACK GPD-TVD oraz LPD1-
TVD, sprzęt rejestrujący umieścić w szafie RACK GPD-TVD. Lokalizacja szaf zgodnie z rzutami. Pojemność 
dysków twardych zainstalowanych w urządzeniu/urządzeniach rejestrujących powinna umożliwiać 
przechowywanie zapisów obrazów z okresu minimum 31 dni z zachowaniem redundancji. Zasilanie całego 
systemu TVD musi umożliwiać jego pracę przez okres 30 minut po zaniku zasilania podstawowego. 
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W pomieszczeniu ochrony umieścić stację roboczą PC dla podglądu, wyposażoną w odpowiednią ilość 
monitorów dla odpowiedniej konfiguracji obrazów z kamer. 

System zintegrować z wizualizacją systemu SSP i SSWiN. 

Do systemu TVD należy doprowadzić odpowiednie sygnały alarmowe z systemu SSWiN powodujące 
odpowiednie przełączanie wyświetlanych na monitorach kombinacji obrazów z kamer przy wystąpieniu 
alarmu włamaniowego w określonej strefie. Funkcjonalność taką można zrealizować na poziomie 
wizualizacji. 

Szczegółowe rozwiązania na etapie PW. 

Instalacja przywoławcza z toalet dla niepełnosprawnych 

W toaletach dla niepełnosprawnych należy zainstalować przycisk pociągowy wezwania pomocy, nad 
drzwiami toalety oraz w pomieszczeniu ochrony sygnalizator akustyczno-optyczny wezwania. Kasowanie 
wezwań przyciskiem kasowania w danej toalecie. Całość sterowana odpowiednim kontrolerem. 

Instalacja BMS 

Budynek jest wyposażony w system BMS, który powinien nadzorować następujące parametry pracy 
systemu wentylacji oraz pozostałych instalacji sanitarnych: 

• monitorowanie i sterowanie pracą wentylatorów oraz monitorowanie awarii wentylatorów; 

• monitorowanie pracy zestawów hydroforowych; 

• monitorowanie pracy pomp w zbiornikach wód deszczowych oraz przepompowni ścieków 

• automatyka centrali energetycznej opartej o gruntową pompę ciepła oraz gazową pompę ciepła; 

• automatyka i nadzór pracy ogniw fotowoltaicznych; 

• automatyka oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego; 

• monitorowanie zużycia energii elektrycznej. 
 
System BMS zwizualizowany zostanie na stanowisku w pomieszczeniu ochrony. Jednocześnie musi on 
umożliwiać dostęp zdalny użytkowników poprzez przeglądarkę sieciową (kompatybilność z Edge, IE, 
Firefox, Chrome). Interfejs użytkownika musi być opisany w języku polskim. 

Wymagane jest aby urządzenia sterujące (sterowniki) i urządzenia peryferyjne (siłowniki, zawory, czujniki, 
presostaty itp.) oraz wyposażenie szaf zasilająco sterujących (aparatura polowa) w pakiecie automatyki 
systemu BMS pochodziły od jednego producenta. 

Na cały zainstalowany system BMS ma być udzielona gwarancja producenta urządzeń. 

 Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynku 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji 

Na pionach kablowych na każdej kondygnacji zostaną wykonane przegrody o odporności ogniowej co 
najmniej EI 60. 
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 Przejście kabli przez ściany i stropy  

Przejście kabli przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe REI 120 lub 
pomieszczenia wydzielone pożarowo, których ściany i stropy mają odporność ogniową REI 60 lub EI 60, 
będą wykonane w przepustach o odporności ogniowej nie mniejszej niż wymaganej dla tych oddzieleń.  

Należy stosować ogniochronną pęczniejącą masą uszczelniającą i/lub zaprawę ogniochronną. 

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, a uszczelnienia muszą być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

W miejscach gdzie przewidywana jest ewentualna rozbudowa przepustu zaprawę ogniochronną należy 
stosować w połączeniu z demontowalną masą uszczelniającą. 

Można zastosować rozwiązanie równorzędne. 

 Kable, przewody i systemy nośne 

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 
elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.  

Przewody i kable elektryczne w obwodach służących do zasilania i sterowania urządzeń których działanie 
jest niezbędne podczas pożaru powinny mieć klasę PH90 odpowiednią do czasu wymaganego do działania 
tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich 
przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

Zespoły kablowe muszą być tak wykonane, aby w wymaganym czasie 90minut, nie nastąpiła przerwa w 
dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku 
lub wyposażenia. 

W tym celu będą zastosowane kable typu (N)HXH FE 180/E90 z atestowanymi systemami nośnymi o 
wytrzymałości ogniowej E90.  

Kable zasilające rozdzielnicę główną zostaną zabezpieczone obudową ogniochronną o odporności 
ogniowej 2 godzinnej. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który będzie umożliwiał 
odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych oprócz obwodów zasilających instalacje i urządzenia, które 
powinny działać w czasie pożaru. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem jest zlokalizowane przy 
wejściu głównym. Przewidziano także oddzielne wyłączniki PWP dla zasilacza UPS podtrzymującego 
zasilanie serwera i zasilacza UPS podtrzymującego odbiory pożarowe. 

Wyłączenie zasilania ręczne na polecenie dowódcy akcji ratowniczo - gaśniczej. 
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 OBLICZENIA TECHNICZNE 

 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej 

Moc zainstalowaną oświetlenia wyznaczono na podstawie obliczeń dla poszczególnych pomieszczeń 
biorąc pod uwagę wymagany poziom oświetlenia zgodnie z PN. Moc zainstalowaną dla odbiorników 
siłowych przyjęto w oparciu o dane katalogowe urządzeń. Moc obliczeniową i szczytową przyjęto stosując 
odpowiednie współczynniki jednoczesności. 

Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorów oświetleniowych i siłowych  ustalono w 
oparciu o analizę bilansów mocy. 

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla poszczególnych grup odbiorów podano na schemacie 
energetycznym i rzutach. 

 Dobór zabezpieczeń i przewodów 

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia norm: PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 
60364-4-53. 

Obciążalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN – IEC 60364-5-523. 

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych aparatów. 

Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych głównych linii zasilających podano 
na schemacie energetycznym. 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. 

 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia 

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki : 

   IB ≤ In ≤ Iz 

   I2 ≤ 1.45·Iz 

gdzie : 

 IB – prąd obliczeniowy obwodzie elektrycznym, 
 Iz – obciążalność długotrwała przewodów, 
 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego, 
 I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego. 
 

I2 przyjęto dla bezpieczników – 1.6·In, a dla wyłączników instalacyjnych – 1.45·In. 
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Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do koordynacji przewodów z 
zabezpieczeniami są spełnione. 

 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodów przed prądami zwarciowymi 

Zabezpieczenia i przekroje przewodów zostały tak dobrane, aby przerwanie prądu zwarciowego w 
każdym obwodzie elektrycznym następowało zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i 
mechanicznych w przewodach i połączeniach. Czasy wyłączenia zabezpieczeń przy zwarciu są mniejsze od 
czasów powodujących nagrzewanie przewodów i kabli do temperatury granicznej określonej wzorem: 

t k
S

I
= ⋅

 

gdzie : 

 t – czas w sekundach, 
 S – przekrój przewodów w mm2, 
 I – wartość skuteczna prądu zwarciowego w A, 
 k – współczynnik zależny od rodzaju przewodu i jego izolacji. 
 

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodów. Wymagania, co do zabezpieczenia przed prądami 
zwarciowymi dla przewodów są spełnione. 

 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-HD 60364-4-41. 

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) – w sieci TN będzie zapewniona jeżeli zostanie spełniony 
warunek : 

Zs · Ia ≤ U0 

gdzie: 

 Zs – impedancja pętli zwarciowej, 
 Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie, 
 U0 – napięcie znamionowe względem ziemi, 

Czas zadziałania urządzeń przyjęto z normy – 0.4 s. 

Skuteczność ochrony jest spełniona dla wszystkich obwodów i dla całego obiektu. 

 Obliczenie spadków napięć 

Obliczenia przeprowadzono dla WLZ-ów oraz dla poszczególnych obwodów elektrycznych dla skrajnie 
niekorzystnych warunków (najdłuższy obwód o najmniejszym przekroju i największej mocy obciążenia 
obwodu). 
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Wymagania, co do nieprzekraczania dopuszczalnych spadków napięć dla obwodów elektrycznych i układu 
zasilania są spełnione dla całego obiektu. 

                                                                                            
  Autorka opracowania: 

    mgr inż. Katarzyna Brzeska 
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 ZAŁĄCZNIKI- Techniczne warunki przyłączenia 
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