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I OPIS  TECHNICZNY  
 
 
1.0             PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
                Przedmiotem opracowania jest Projekt  Budowlany, instalacji elektrycznych  wewnętrznych w 
remontowanych pomieszczeniach poddasza  w budynku MEN    Warszawa  ul. al. Szucha 25 
 
 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 
-   następuj ce instalacje elektryczne wewnętrzne: 

-     rozbudowa rozdzielnicy głównej  RGNN  
-     tablica poddasza  TOP1- TOP4 
-     wlz do tablicy    TOP… 
-     instalacja o wietlenia podstawowego i awaryjnego  
-    instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 
-    instalacja siłow  do klimatyzacji i wentylacji   

 
Niniejszy projekt swoim zakresem NIE OBEJMUJE : 
             -   pozostałych instalacji w obiekcie  
 

Budynek MEN  jest  obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem nr A – 816 z dnia 18 

kwietnia 1973 roku w zwi zku z tym wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne nale y prowadzić w 
wyznaczonych szachtach przegrodach budowlanych lub po istniej cych trasach kablowych  
 

2.0      ZAŁO ENIA  PROJEKTOWE 
  
 P. W. opracowano na podstawie następuj cych zało e : 
- Zlecenia  Inwestora    
-     podkłady architektoniczne  
-     inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych   
-     projektów archiwalnych instalacji teletechnicznych  
-     uwagi Inwestora 
-     obowi zuj ce przepisy i normy PN - IEC 
 
 
3.0      STAN ISTNIEJ CY  
  
 W chwili obecnej pomieszczenia objęte modernizacja s  wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi  
wyposa onymi  czę ciowo  w instalacje elektryczne  Instalacje elektryczne zasilone s  z istniej cej tablic  
zlokalizowanych  na ni szych kondygnacjach   
 O wietlenie pomieszcze  wykonane jest oprawami swietlówkowymi lub  zarowymi . 
Cała instalacja jest w wykonaniu n/t w rurkach   
 Niniejszy projekt przewiduje demonta   instalacji w cało ci i wykonanie nowej  
 
                 
4.0         ZASILANIE,  BILANS MOCY  
  
 Zasilanie - zgodnie z inwentaryzacj  oraz wytycznymi słu b energetycznych inwestora , projektowana 
instalacja w modernizowanych pomieszczeniach będzie zasilona z : 
       - projektowanych  tablic TOP…-  o wietlenie , gniazda ogólne  , klimatyzacja    
 
 BILANS MOCY  - jednej tablicy     
-   moc obliczeniowa (przył czeniowa)          Po =  35,0 kW  
-   pr d  obliczeniowy                                     Io =   59,5 A  
Zabezpieczenie w tablicy  RGNN, rozł cznik bezpiecznikowy 3x63/63A  
 
 BILANS MOCY  - dodatkowa moc na rozdzielnicy RGNN     
-   moc obliczeniowa (przył czeniowa)          Po =  35,0 kW x4 x0,75 = 98 ,0 kW 
-   pr d  obliczeniowy                                     Io =   167,0 A  
 
UWAGA    Powy sza moc mie ci się w ogólnym bilansie mocy  rozdzielnicy RGNN   
                  i nie powoduje  zmiany układu zasilania  
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5.0            ROZDZIELNICE I  TABLICE 0,4 kV  
 
5.1          Rozbudowa rozdzielnicy RGNN  
  
 Na poziomie  piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowana jest rozdzielnica  RGNN 
stanowi ca główny punk energetyczny dla całego obiektu   
Jest  to rozdzielnica przy cienna , IP-44, Rozdzielnica będzie rozbudowana o następuj ce aparaty: 
 - rozł cznik bezpiecznikowy 3x63/63 A      szt  4  
Z rozdzielnicy będzie wyprowadzony kabel typu YKY 5 x35 mm do zasilenia tablic na poddaszu TOP… 
Aparaty będ  zainstalowane w istniej cej wolnej przestrzeni  
 
5.2          Tablica poddasza  TOP1- TOP4 
 
 Na poddaszu w pobli u poszczególnych klatek schodowych zlokalizowane będ   tablice  TOP… 
Przewiduje się  tablicę na cienn   w obudowie izolacyjnej   typu RN 4x24, IP-44,  
 Tablica będzie wyposa ona w  następuj ce  pola : 
 -  pole zasilaj ce    
 -  pole kontroli napięcia   
 -  pola obwodów  o wietleniowych    
 -  pola obwodów  gniazdek ogólnych 230V i 3x230/400V   
 -  WOLNA PRZESTRZEN  - do monta u aparatów pod przyszł  klimatyzacje  
 
 BILANS MOCY  -  aktualna  mocy wg  projektu : 
-   moc obliczeniowa (przył czeniowa)          Po =  5,0 kW  
-   pr d  obliczeniowy                                     Io =   8,5 A  
 
WG wytycznych Inwestora projektowane tablice zostały przystosowane do podł czenia w przyszło ci urz dze  
klimatyzacyjnych montowanych na poddaszu   
 
 BILANS MOCY  -  docelowy  : 
-   moc obliczeniowa (przył czeniowa)          Po =  35,0 kW  
-   pr d  obliczeniowy                                     Io =   59,5A  
 
Zabezpieczenie w rozdzielnicy RGNN, rozł cznik bezpiecznikowy 3x63/63A  
Zasilanie kabel typu YKY 5x35 mm  
 
5,3             Uwagi  monta owe do  tablic     
  
 Wewn trz tablic przewiduje się aparaty produkcji Moeller, Legrand,lub inne równorzędne  napięcie 
izolacji 1000V AC,   pr d zwarciowy minimum 10 kA, pr d roboczy maksymalny 100A   
System ochrony TN-S w  tablicach przewiduje się dwie osobne szyny N i PE,  
Ponadto w  tablicach będ  zainstalowane ochronniki przepięciowe klasy B/C oraz zintegrowane lampki kontroli 
napięcia (1 moduł).  
 
Podczas  prefabrykacji tablic nale y uwzględnić: 

- kolorystyka przewodów ł czeniowych – zgodna z norm   
- do poł cze  wewnętrznych zastosować  typowe  mostki  grzebieniowe lub  przewód typu LgY 

dokonuj c poł cze  za pomoc  ko cówki tulejowej rozgałę nej z izolacj  i z mo liwo ci  
podł czenia do aparatu, oraz indywidualnego zaci nięcia przewodu dochodz cego i 
odchodz cego, przekrój przewodu w zale no ci od toru pr dowego  

- wszystkie aparaty wewn trz tablic opisać trwale zgodnie ze schematem  
- na zewn trz tablic wykonać trwałe oznaczenia tablic    
- wszystkie obwody od aparatów   opisać   
- na wewnętrznej stronie drzwiczek wykonać kiesze  na dokumentację  oraz umie cić aktualny 

schemat danej  tablicy, schemat zabezpieczyć przed wilgoci  
Szczegóły patrz schematy poszczególnych tablic  
 
 
6.0        INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE  
 
6.1 O wietlenie podstawowe 
         
        O wietlenie ogólne podstawowe przewidziano na poziomie: 

- pomieszczenia poddasze  - 100 lx 
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Przewidziano następuj ce oprawy LED nastropowe : 
- pomieszczenia poddasze -  przestrzenie otwarte – LED 1x17 W. IP54 + czuja ruchu 
- pomieszczenia poddasze -  przestrzenie zamkniete– LED 1x17 W. IP54  

Oprawy o wietenia zasilone będ  wydzielonymi obwodami z tablic  TOP…  
 
6.2.         Instalacja  o wietlenia  awaryjnego – ewakuacyjnego   
 
 W pomieszczeniach technicznych  i w wyznaczonych miejscach  będ  zamontowane oprawy  awaryjne 
– ewakuacyjne. Oprawy o wietlenia podstawowego będ   pełniły funkcję o wietlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawy LED 1x17 W, IP-54, i LED 1x30 W dodatkowo wyposa one w zasilacze  awaryjne na 
1h, prod. ITECH lub inne równorzędne ( wiadectwo dopuszczenia  CNBOP). Instalacja wykonana będzie 
przewodami typu YDY 4x1,5 mm i zasilona wydzielonymi obwodami z tablicy   R5/…. R6/…. TOP 
Oprawy zapewniaj   wiecenie przez okres minimum 1 godziny. Oprawy załaczaj  się automatycznie  od zaniku 
napięcia podstawowego  Minimalne natę enie o wietlenia 1,0 lx na poziomie podłogi i 5 lx w pobli u ga nic, 
hydrantów  p.po ar itp. 
 
6.3.       Instalacja  o wietlenia  awaryjnego - kierunkowego  
 
 Na poddaszu   będ  zamontowane dodatkowe oprawy awaryjne - kierunkowe  1x3 W,  LED,  prod. 
ITECH lub inne rownorzędne ( wiadectwo dopuszczenia  CNBOP) wskazuj ce kierunek ucieczki.  
Instalacja wykonana jest przewodami typu  YDY 4x1,5 mm i zasilona wydzielonymi obwodami z tablicy TOP….  
Oprawy zapewniaj   wiecenie sie  lampy przez okres minimum 1 godziny. Oprawy załaczaj  się automatycznie  
od zaniku napięcia podstawowego.   
UWAGA – oprawy będ  wyposa one w piktogramy zgodne z planem ewakuacji budynku  
 
6,4        Sposób wykonania instalacji i sterowanie o wietleniem 
  
Sposób monta u opraw  w zale no ci od specyfikacji warunków w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych 
opraw. Podobnie w zale no ci od rodzaju pomieszcze  będzie stosowany osprzęt hermetyczny lub zwykły. 
Instalacja o wietleniowa będzie wykonana przewodem 750V, typu  YDY o 3x1,5mm

2 
 i YDY o 4x1,5 mm

2
 

układanymi p/t.  
Sterowanie o wietleniem wewnętrznym:   

-   wszystkie pomieszczenia  techniczne  zał czanie będ  indywidualnie  
    ł cznikami przy drzwiach wej ciowych 
-   przestrze  otwarta na poddaszu – czujka ruchu w oprawie  

 
6.5 Instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia 
          
 Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w wykonaniu n/t  typu 1L+N+PE, 16 A,  IP-44, oraz 3L+N+PE, 
16 A,  IP-44,  Gniazda montować na wysoko ci około  1,2 m od podłogi  
Wykonanie instalacji przewodem YDY3x2,5mm

2
, 750V. oraz YDY 5x2,5 mm  układanymi n/t. 

Obwody a zasilone będ  wydzielonymi obwodami z tablicy TOP 
 
6.6 Instalacja do  klimatyzacji pomieszcze  technicznych  
   
 W pomieszczeniach technicznych na piętrach przewiduje się jednostki wewnętrzne klimatyzacji   
mocy 0,2 kW,  230V . Instalacja została wykonana wg osobnego opracowania  
 Natomiast na poddaszu jednostki zewnętrzne  mocy 4,5 kW,  230V . Instalacja będzie wykonana 
przewodem typu YDY 3x2,5 mm  zasilonym z tablicy  TOP… 
Klimatyzacja jest dostarczona z pełnym układem automatyki  
 
UWAGA – zasilanie jednostek wewnętrznych ujęto w osobnym opracowaniu węzłów technicznych  
 
6.7 Instalacja do  przyszłych jednostek klimatyzacyjnych  
  
 Na tablicach przewidziano rezerwę mocy oraz miejsce na monta  dodatkowych  urz dze   dla 
zasilenia klimatyzacji montowanej w przyszło ci  
 
6.8 Ochrona przepięciowa 
  
 Instalacje wewnętrzne w budynku  s    chronione przed przepięciami ł czeniowymi i atmosferycznymi 
za pomoc   istniej cych  oraz projektowanych  ochronników przepięciowych, zainstalowanych w tablicach 
pietrowych i rozdzielnicy . Przewidziano ochronniki klasy T1, T2   
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7.0          PRZECIWPO AROWY WYŁ CZNIK PO AROWY  ( PWP). 
 
 Projektowana instalacja jest objęta  istniej cym   
PRZECIWPOZAROWYM WYŁACZNIKIEM  PR DU   PWPpo ..  
 
 
8.0            ZAGADNIENIA  B.H.P. 
 
               Jako podstawow  ochronę od pora e  pr dem elektrycznym stosuje się izolację robocz  i ochronn  
kabli, przewodów i urz dze . Urz dzenia elektroenergetyczne w tablicy głównej TG, tablicy administracyjnej TA 
będ  dostępne tylko dla upowa nionych osób obsługi i pracowników RWE STOEN. 
Jako system dodatkowej  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym stosuje się: 
 w urz dzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE  WYŁ CZENIE  ZASILANIA, realizowane za 
pomoc  rozł czników bezpiecznikowych i wył czników ró nicowo - pr dowych o pr dzie ró nicowym 30 mA. 
Układ sieci po stronie ZE   TN-C, po stronie u ytkownika TN-S. 
We wszystkich rozdzielnicach będ  wykonane osobne szyny „N” i „PE”.  
Bezpiecze stwo przeciwpora eniowe zapewnia równie  system szyn i przewodów wyrównawczych poł czonych 
z uziemieniem.     W trakcie realizacji instalacji nale y przestrzegać obowi zuj cych przepisów BHP przy 
pracach na wysoko ci, spawalniczych, monta owych, malarskich itp. Nale y wykonać wła ciwe badania i 
pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej dla wszystkich urz dze  elektrycznych. 
 Nale y powierzyć eksploatację urz dze  elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadaj cym 
wła ciwe kwalifikacje uprawniaj ce do obsługi tych urz dze . Nale y opracować instrukcje eksploatacji dla 
instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urz dze  napędowych, elektrycznych urz dze  grzewczych itp. 
 
 
9.0         OCHRONA PRZECIWPO AROWA 
 
            Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporno ci po arowej i obci enia ogniowego 
budynku podano w tomie  - „ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopr dowych 
następuj ce parametry i cechy projektowanych instalacji i urz dze  wpływaj  na bezpiecze stwo 
przeciwpo arowe budynku: 
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urz dzenia musz  posiadać atesty  
   stosowalno ci w budownictwie B, przewody elektryczne musz  mieć izolację o  
   napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu  
   znamionowym 1000V 
b) na klatkach schodowych we wnękach zamykanych przeszklonymi drzwiczkami, zaplombowanej szafki,  
     będzie umieszczony wył cznik sterowniczy umo liwiaj cy ręczne wył czenie napięcia zasilania  
    obiektu, wył cznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: „PRZECIWPO AROWY WYŁ CZNIK 

PR DU” 
c) na wypadek zaniku napięcia będ  wieciły się oprawy o wietlenia awaryjnego  
    (bezpiecze stwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych ródeł  
     zasilania, pozwalaj cych na wiecenie przez 1h 
d) w miejscach przej ć przewodów przez elementy oddziele  p. po ar oraz przewodów o rednicy powy ej 40 

mm przez ciany i stropy o odporno ci ogniowej  REI 60 i EI 60  przewidzieć przepusty lub uszczelnienia  
      p. po ar o klasie odporno ci ogniowej wymaganej dla tych oddziele   p. po ar  

e) instalacja odgromowa została opisana w punkcie 6.1.11  
 
 
10.0         INFORMACJA DOTYCZ CZA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 W czasie wykonywania robót budowlano – monta owych objętych zawarto ci  niniejszego 
opracowania, mog  wyst pić zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Informację sporz dzono w oparciu o 
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia”. 
 
1. Zakres robót obejmuje:  

- Rozdzielnice 0,4 kV  
- Sieci kablowe 0,4 kV    
- Instalacje uziemiaj ce 

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:  
 - istniej ce budynki i obiekty na terenie      
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog  stwarzać zagro enie 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:  
 - linie kablowe 15 kV  
 - linie kablowe 0,4kV  
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 - istniej ce budynki i obiekty na terenie  
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro e  występuj cych podczas realizacji robót budowlanych, 

okre laj ce skalę i rodzaje zagro e  oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót 
budowlanych występuj  zagro enia: 

              -  prace spawalnicze  
          Zagro enia : 

- pora enie  pr dem  
- po ar - prace spawalnicze 
- uszkodzenia ciała na wskutek nieostro nego obchodzenia się sprzętem. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 
- aktualne za wiadczenia SEP. 
- badania lekarskie – praca na wysoko ci . 

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym 
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikację, umo liwiaj c  szybk  ewakuację na wypadek po aru, 
awarii i innych zagro e : 

              -   zachować procedurę obowi zuj c  przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych  
                   i do  prac w czynnych obiektach energetyki. 
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II             OBLICZENIA TECHNICZNE  
 
 

BILANS MOCY          tablica  TOP1    

L.p. Specyfikacja odbiorników mocy Moc 
Zainstalowana 
 Pi (kW) 

Współczynnik 
Jednoczesno ci 
         kZ 

Moc 
Obliczeniowa 
 PO    (kW) 

1  tablica  TOP1 35,0 1,0 35,0 

          

    R A Z E M   35,0  35,0 

 
 
Przyjmuję:  moc obliczeniow    Po = 35,0  kW 
Przyjmuję:  zasilanie napięciem 3x230/400 V 
Przyjmuję:   pr d obliczeniowy  Io =   59,5 A 
Zabezpieczenie w RGNN, rozł cznik bezpiecznikowy 3x63/63 A 
Kabel zasilajacy YDY 5x35 mm  
 
 
 
 

BILANS MOCY         dodatkowa moc rozdzialnicy RGNN.    

L.p. Specyfikacja odbiorników mocy Moc 
Zainstalowana 
 Pi (kW) 

Współczynnik 
Jednoczesno ci 
         kZ 

Moc 
Obliczeniowa 
 PO    (kW) 

1  tablica  TOP1 – TOP4 140,0 0,7 98,0 

          

    R A Z E M   140,0  98,0 

 
 
Przyjmuję:  moc obliczeniow    Po = 98,0  kW 
Przyjmuję:  zasilanie napięciem 3x230/400 V 
Przyjmuję:   pr d obliczeniowy  Io =  167,0 A 
 
 
UWAGA    Powy sza moc mie ci się w ogólnym bilansie mocy  rozdzielnicy RGNN   
                  i nie powoduje  zmiany układu zasilania  
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III            ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH  

 
TABLICE  
 -  dodatkowe  aparaty w rozdzielnicy RGNN  wg  rys nr  02 ( uzupełnienie )                     kpl.      1 
 -  tablica   TOP1- TOP4  wg  rys nr  04                                                                              kpl.      1 

 
PRZEWODY I KABLE 
 -  kabel 1,0 kV   typu YKY 5x35 mm

2
                               mb .   350  

 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 4 x 1,5 mm
2
     mb .   350 

 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 3 x 1,5 mm2
     mb.    950 

 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 3 x 2,5 mm2
     mb.    180 

 -  przewód kabelkowy 750V, typu YDY 5 x 2,5 mm
2
     mb.      50 

 
 
OPRAWY O WIETLENIOWE  
   A -      plafoniera  nastropowa -  LED 1x17W, IP-54 + czujka ruchu                                              kpl.    79 
   Aw -    plafoniera  nastropowa -  LED 1x17W, IP-54 + moduł awaryjny na 1 h 

( certyfikat CNBOP)                                                                                                    kpl.     14 
   C -      plafoniera  nastropowa -  LED 1x17W, IP-54                                                                     kpl.    135 
   EW -    Oprawa ewakuacyjna  -  LED 1x3W, IP-44 + moduł awaryjny na 1 h 

( certyfikat CNBOP)                                                                                                    kpl.     9 
 
 
OSPRZET    

- wył cznik instalacyjny pojedynczy  n/t 10A, 230V, IP-44                                                  kpl.      29 
- wył cznik instalacyjny podwójny  n/t 10A, 230V, IP-44                                                     kpl.       4 
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze , n/t 16A, 230V, IP-44 (1L+N+PE)           kpl.     11 
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze , n/t 16A, 3x230/400 V, IP-44  (3L+N+PE)           kpl.      4 

 
 

- rodek uszczelniaj cy  EI-120                                                                                           kpl.    20 
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Warszawa, dnia  20.07.2018 r. 
 
 
 

 
 

O WIADCZENIE  PROJEKTANTA / SPRAWDZAJ CEGO 
O KOMPLETNO CI PROJEKTU 

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z  
PRZYWOŁANIEM  DZIENNIKA USTAW  DZ. U.  2013 r. 

NR 1409 z pó niejszymi zmianami 
 
 

 
OBIEKT :      REMONT POMIESZCZE  PODDASZA  W  BUDYNKU MEN 
                     WARSZAWA   al. J.CH. Szucha 25 
 
 
FAZA :           Projekt   Budowlany            
 
 
BRAN A  :     Instalacje  elektryczne      
 

 

 Niniejszym o wiadczam, e opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt  Budowlano 
Wykonawczy    jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z 
warunkami zawartymi w umowie, obowi zuj cymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami 
wprowadzaj cymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi  
Projekt  mo e  słu yć celowi do jakiego został zamówiony  
 

 
 
Projektant:       Tadeusz   Ruszczak  
Upr bud:               ST-491/84, 
izba:                     MAZ /IE/5363/01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 











Obiekt:  MEN Poddasze

OBLICZENIA   wg PN/E - IEC - 364 - 4 - 43 Data:     25.07.2018
TRASA  KABLA OBCIĄŻENIE KABEL, PRZEWÓD ZABEZPIECZENIE

Skąd Dokąd Typ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 TOP... 35,0 1,00 0,93 35,0 54,4 YKY 5x35 35 126,0 0,88 110,9 40,0 55 0,5 63,0 63,0 1,60 100,8 160,8 tak

2

3 OBWODY 230 V, 50 Hz  

4 TOP... wentylator 0,1 1,00 0,93 0,1 0,5 YKY 3x2,5 4 40,0 0,85 34,0 20,0 55 0,0 16,0 16,0 1,60 25,6 49,3 wył tak

5 TOP... gniazda 0,5 1,00 0,93 0,5 2,3 YDY3x2,5 2,5 30,0 0,85 25,5 10,0 55 0,1 16,0 16,0 1,45 23,2 37,0 wył tak

6 TOP... 0,5 1,00 0,93 0,5 2,3 YDY3x1,5 1,5 22,0 0,85 18,7 10,0 55 0,2 10,0 10,0 1,45 14,5 27,1 wył tak

 

Tadeusz Ruszczak 

 

RUSZCZAK s.c  Firma Usługowo Projektowa,  Warszawa ul.Orzycka 8 m 81      tel.  0-xxx-22-  870-53-32 ,    602-288-690 
DOBÓR LINII ZASILAJACYCH  (w.l.z.)
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gdzie  kz =:
1,15  dla przekaź term  do styczników, nowego typu
1,20  dla wyłącz selektywnych lub przekaź term do styczników, starego  typu
1,45  dla wyłączników nadprądowych z charakterystyką B,C, D
1,60  dla  bezpieeczników gG o prądzie 16 A i większym
1,90  dla  bezpieczników gG o prądzie  6A  i  10 A



Gniazdo natynkowe z/u IP44 THPG bakelit 

 

DANE TECHNICZNE 

Producent: 

 
Kod producenta: 
100937 
Sposób montażu: 
Natynkowy 
Rodzaj gniazda: 
Gniazdo z klapką - bryzgoszczelne, IP44 
Kolor: 
Czarny 
Rodzaj zacisków: 
Zaciski śrubowe 
Stopień szczelności: 
IP44 
Materiał wykonania: 
Bakelit 
Max. obciążenie: 
16A / 250 V 
 



Puszka rozgałęźna THPG krzyżowa bakelit 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Producent: 

 
Kod producenta: 
100481 
Sposób montażu: 
Natynkowy 
Dodatkowy opis: 
Puszka rozgałęźna THPG krzyżowa z czterema wejściami na przewody. 
Kolor: 
Czarny 
Wymiary: 
Średnica 8,5 cm / wysokość 4 cm 
IP: 
44 
Materiał wykonania: 
Bakelit 
Zastosowanie: 
Do łączenia przewodów w instalacji natynkowej 
 



Wyłączniki obrotowy natynkowy pojedynczy / 
schodowy IP44 THPG 
 

 

DANE TECHNICZNE 

Producent: 

 
Kod producenta: 
100831 
Kod EAN: 
4051094008317 
Kolor: 
Czarny 
Dane techniczne: 
Do montażu natynkowego 
Dane techniczne: 
10A, 230 V 
Opis użytkowania: 
Wyłącznik można zastosować jako pojedynczy bądź schodowy. 
Stopień szczelności: 
IP 44 
Materiał wykonania: Bakelit 
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Oznaczenie wg EN 61386-1:

Oznaczenie wg EN 61386-1:

Stopień uniepalnienia:
Standardowo HB (UL94), na indywidualne zamówienie 
modyfikowana do V-0, V-1, V-2 (UL94), B-1, B-2 (DIN 4102).

Charakterystyka i zastosowanie:
Rury zaprojektowane do rozprowadzania i ochrony 
przewodów elektrycznych w instalacjach naściennych 
budowlanych i przemysłowych w miejscach o podwyższonej 
ochronie przeciwpożarowej (produkt samogasnący), o 
zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych 
związków chemicznych wydzielanych podczas spalania 
(produkt bezhalogenowy). 
Duża sztywność zapewnia odpowiednią ochronę 
mechaniczną prowadzonych wewnątrz przewodów. 
Wysoka precyzja wykonania umożliwia łatwy i szybki 
montaż instalacji. Posiadają całkowicie gładką 
powierzchnię, co ułatwia utrzymanie jej w czystości.
Standardowa długość rur wynosi 3 metry 
Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)

Charakterystyka materiału: 
Materiał samogasnący, tj. nierozprzestrzeniający płomienia, 
bez związków halogenowych. Charakteryzuje się małą 
gęstością dymu i małą toksycznością podczas spalania. 
Materiał o wysokim współczynniku wytrzymałości 
mechanicznej i znakomitych właściwościach udarowych, 
przy rozciąganiu mało elastyczny, w dużym stopniu odporny 
na ciśnienia i większość związków chemicznych. Dzięki 
nadzwyczaj małej chłonności wody jego własności 
dielektryczne nie zmieniają się przy przebywaniu w 
wilgotnym środowisku. 

Odporność na ściskanie: 320N (mała)

Odporność na uderzenie: 1,0 kg/100mm (mała) 

Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
od -15 do +110°C °C

Elastyczność: rura sztywna

rura samogasnąca / tworzywo Palność / materiał: 
specjalne

Odporność na ściskanie: 750N (średnia)

Odporność na uderzenie: 2,0 kg/100mm (średnia) 

Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
 od -15 do +110°C °C

Elastyczność: rura sztywna

rura samogasnąca / tworzywo Palność / materiał: 
specjalne

WYSOKA 
UDARNOŚĆ

ŁATWE
PRZECIĄGANIE
PRZEWODÓW

halogen
free

samogasnąca

ŁATWE
PRZECIĄGANIE
PRZEWODÓW

halogen
free

samogasnąca

RURA ELEKTROINSTALACYJNA
SAMOGASNĄCA SZTYWNA BEZHALOGENOWA

PRODUKTY DLA BRANŻY
ELEKTROINSTALACYJNEJ
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Miejsca zastosowań RL-HF-FR RS-HF-FR

Instalacje naścienne wewnętrzne nie narażone na bezpośrednie światło słoneczne (UV) zalecane zalecane

Instalacje podtynkowe dopuszczalne dopuszczalne

Instalacje naścienne zewnętrzne z bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (UV) niedopuszczalne niedopuszczalne

Ściany gipsowe zalecane zalecane

Powierzchnie palne charakteryzujące się możliwością rozprzestrzeniania ognia (drewno, itp.) zalecane zalecane

Instalacje podziemne prowadzone bezpośrednio w gruncie niedopuszczalne niedopuszczalne

Beton zalewany, zalewany wibrowany niedopuszczalne dopuszczalne

Beton wibrowany i naparzany niedopuszczalne niedopuszczalne

Urządzenia elektrotechniczne, maszyny przemysłowe dopuszczalne zalecane

Automatyka, urządzenia ruchome, w których instalacja narażona jest na ciągłe wyginanie niedopuszczalne niedopuszczalne

Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego dopuszczalne zalecane

Przemysł motoryzacyjny zalecane zalecane

Przemysł stoczniowy zalecane zalecane

Przemysł lotniczy zalecane zalecane

Odporność na wybrane związki chemiczne

Kwasy

słabe wysoka

mocne wysoka

utleniające brak

fluorowodorowy średnia

Zasady

chlorowce suche średnia

słabe wysoka

mocne wysoka

Rozpuszczalniki

alkohole wysoka

estry średnia

ketony średnia

etery średnia

węglowodory chlorowane średnia

Materiały napędowe 
i olejowe

benzen średnia

benzyna średnia

mieszanki napędowe średnia

oleje mineralne wysoka

oleje tłuszczowe wysoka

ZPTS INGREMIO-PESZEL
ul. Laskowska 93, PL 32-329 Bolesław
tel. +48 (32) 647 19 00, 647 19 01
fax +48 (32) 647 19 19
www.ingremio.com.pl
e-mail: biuro@ingremio.com.pl
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ISO 9001 ISO TS 16949

W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość do dokonywania zmian parametrów. 

Bezhalogenowe akcesoria do rur

Dostępne średnice rur

Wymiar 
nominalny
DN (mm)

d
RL średnica 
wewn. (mm)

d
RS średnica 
wewn. (mm)

D
Średnica

zewn. (mm)

Wielkość 
opakowania

 (m)

13 11 10,5 13 60

16 14 13 16 60

18 16 15 18 60

20 18 17 20 45

22 20 19 22 45

25 22 21 25 45

28 25 24 28 30

32 29 28 32 30

37 33 32 37 18

40 36 35 40 18

47 43 42 47 18

50 46 45 50 18

63 58 57 63 18

średnice rur zgodne z normą PN-EN 60423 



Zmiany do projektu: 

5.2 Tablica poddasza TOP1- TOP4 

Zmiana dotyczy sposobu zasilania tablic, tablice zostaną zasilone przewodem    

5  x LgY 35 mm2, nie z rozdzielnicy głównej RGNN, lecz z poszczególnych 

rozdzielnic 3 piętra: 

TOP1  z R1(3) 

TOP2 z R2(3) 

TOP3 z R7(3) 

TOP4  z R8(3) 

Przejścia przez stropy od tablic R na strych wykonać jako ognioodporne REI90, wlz-y 

prowadzić w rurach F63, np. RS-HF-FR – RURA ELEKTROINSTALACYJNA 

SAMOGASNĄCA BEZHALOGENOWA w części klatek schodowych p/t, natomiast na 

poddaszu n/t na uchwytach w tym samym wykonaniu. 

6,4 Sposób wykonania instalacji i sterowanie oświetleniem 

Instalacje oświetleniową wykonać przewodem 750V, typu YDYżo 3x1,5 mm2                        

i YDYżo 4x1,5 mm2 w rurach F22, np. RS-HF-FR – RURA 

ELEKTROINSTALACYJNA SAMOGASNĄCA BEZHALOGENOWA n/t, na uchwytach 

w tym samym wykonaniu. 

6.5 Instalacja gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia 

Instalacje gniazd wykonać przewodem 750V, typu YDYżo 3x2,5 mm2  w rurach 

F22, np. RS-HF-FR – RURA ELEKTROINSTALACYJNA SAMOGASNĄCA 

BEZHALOGENOWA n/t, na uchwytach w tym samym wykonaniu. 

 

Puszki, łączniki załączające i gniazda zamontować jako n/t bryzgoszczelne, muszą 

być dobrane z dostosowaniem do wystroju przedwojennego, może to być osprzęt n/t 

serii LOFT firmy THPG, lub o podobnych parametrach i wyglądzie. W załączeniu 

zdjęcia. 


