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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych na 

modernizowanym II  piętrze budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii  we 

Wrocławiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- podkłady budowlane 1:100,1:200 

- projekt budowlany,

 - uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- rozdział energii,

- instalacje elektryczne wewnętrzne w tym:

- oświetlenia podstawowego, miejscowego, nocnego,

- oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego dla IIp,

- oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego dla pozostałych kondygnacji,

- gniazd wtykowych 230V,

- zasilania gniazd komputerowych instalacji dedykowanej 230V,

- instalacji oddymiania klatek schodowych,

- zasilania odbiorów technologicznych 230/400V,

- instalacja zasilania i sterowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji,

- połączeń wyrównawczych,

- instalacje teletechniczne wewnętrzne w tym:

- instalacja logiczna,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja RTV,

- instalacja monitoringu klimatyzacji,

- instalacja przyzywowa.

- modernizacja instalacji odgromowej i uziomu.

4. OPIS OGÓLNY

Na modernizowanym piętrze znajduje się 5 tablic piętrowych. 4 z nich oznaczone 4R1-4 przewiduje się 

pozostawić w miejscach istniejącej lokalizacji i po rozbudowie dostosować do warunków po modernizacji. 

Tablicę  4R5  przewiduje  się  do  demontażu.  Dodatkowo  tablicę  RW  zasilającą  istniejące  urządzenia 

wentylacyjne  poddasza  przewiduje  się  pozostawić  b/z.  Dla  potrzeb  zasilania  i  sterowania  urządzeniami 



wentylacji i klimatyzacji przewiduje się montaż nowej rozdzielnicy oznaczonej 4RW – rozdzielnicę przewiduje 

się  zlokalizować w miejscu  istniejącej  rozdzielnicy 4R3,  WLZ zasilający rozdzielnicę 4R3 przewiduje  się 

pozostawić bez zmian. Istniejące zasilania rozdzielnic 4R1-4 przewiduje się pozostawić b/z. 

Istniejący wyłącznik pożarowy budynku B przewiduje się pozostawić b/z.

Sprzed wyłącznika pożarowego budynku B przewiduje się  wyprowadzić  linię zasilającą do projektowanej 

rozdzielnicy RP.POŻ. z której zasilane będą odbiory czynne w czasie akcji pożarowej tj: centralki - instalacji 

SAP i klap dymowych, pompa hydroforowa p.poż., zasilacze buforowe klap p.poż. Rozdzielnicę RP.POŻ. 

przewiduje  się  zlokalizować w pomieszczeniu  rozdzielnicy głównej  budynku  „B”.  Linie  zasilające  odbiory 

czynne w czasie akcji pożarowej przewiduje się wykonać kablami i przewodami niepalnymi EI90, układanymi 

na korytkach i zawiesiach niepalnych (EI90).

Dla zasilania projektowanego dźwigu osobowego należy, z istniejącej rozdzielnicy głównej wyprowadzić 2 linie 

kablowe do pomieszczenia maszynowni. 

Projektowane WLZ-y prowadzić należy w wydzielonych szachtach pionowych, a na trasach poziomych 

– w korytach kablowych w przestrzeni międzystropowej i w RL p.t./n.t.

Lokalizacje tablic rozdzielczych, trasy kablowe, oraz piony pokazano na rzutach budowlanych.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Modernizowane piętro wyposażone będzie w następujące rodzaje instalacji elektrycznych:

- oświetlenia ogólnego i miejscowego, nocnego,

- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego,

- zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogólnych,

- zasilania gniazd komputerowych sieci dedykowanej,

- zasilania odbiorów technologicznych,

- instalacji oddymiania klatek schodowych,

- zasilania baterii umywalkowych,

- zasilania i sterowania urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- połączeń wyrównawczych,

Instalacje  elektryczne  projektuje  się  wykonać  przewodami  kabelkowymi  typu  YD(L)Y,  750  V, 

z osprzętem  wtynkowym  lub  natynkowym  o  IP  20(44)(65),  w  zależności  od  wymagań  poszczególnych 

pomieszczeń.

Przewody należy układać   w rurkach ochronnych n.t.,  w tynku, w korytkach kablowych pod stropem i w 

RL p.t., w ścianach GK. 

W  pomieszczeniach  przewidziano  obwody  gniazd  wtykowych  potrzeb  ogólnych,  obwody  gniazd 

komputerowych  230V,  16A/Z,  (oznaczonych  i  zabezpieczonych)  oraz  obwody  zasilania  odbiorów 

technologicznych/technicznych  (  kuchenka  elektryczna,  zmywarka  do  naczyń,  panel  zasilania  instalacji 

przyzywowej itp.).

Dodatkowo przy umywalkach, pisuarach, prysznicach przewidziano wypusty (zapas kabla) dla podłączenia 

zasilaczy instalacji baterii bezdotykowych. Szczegóły lokalizacji zasilaczy ustalać należy na roboczo w ramach 

nadzoru autorskiego po wyborze dostawcy urządzeń.

Drzwi wejściowe na oddziały łóżkowe zostały wyposażone w instalację domofonową, instalację przewiduje 

się  wykonać  jako  podtynkową  –  ściany  i  natynkową  –  przestrzeń  międzystropowa.  Przykładowe 



oprzewodowanie instalacji  zostało pokazane na rys. E5 może ono ulec zmianie w zależności od rodzaju 

dostarczonych urządzeń. Dodatkowo drzwi pomieszczeń dostępnych z holu oraz pomieszczeń dostępnych z 

oddziału  takich  jak  gabinet  zabiegowy,  pokój  pielęgniarek  (oznaczone  w  opr.  architektury)  zostaną 

wyposażone w zamki hotelowe SALTO z zasilaniem bateryjnym AAA.

W klatkach schodowych oznaczonych II/3 i II/57 została zaprojektowana instalacja oddymiająca. Centralki 

klapy i okna oddymiającego znajdować się będą na górnej (ostatniej) kondygnacji danej klatki. Sterowanie 

klapami  odbywać  się  będzie  automatycznie  –  sygnałem  z  instalacji  SAP,  oraz  ręcznie  –  przyciskami 

zlokalizowanymi  na  poszczególnych  kondygnacjach.  Rozmieszczenie  elementów  instalacji  pokazano  na 

rzutach budowlanych, a schemat na rys. nr E5. 

Zasilanie instalacji komputerowej – dedykowane – należy wykonać z wydzielonej rozdzielnicy oznaczonej 

4RK i zlokalizowanej obok rozdzielnicy 4R2. Gniazda komputerowe oznaczone i zabezpieczone – standard 

polski montowane będą we wspólnej ramce z gniazdami logicznymi – zestaw PEL. Konfiguracja zestawu PEL 

to 2xRJ45+3xgniazdo 230V,16A/Z. W korytarzach przewidziano dodatkowe zestawy PEL, montowane  0,5m 

poniżej  stropu  podwieszanego,  dla  podłączenia  urządzeń  WiFi.  Rozmieszczenie  gniazd,  trasy  kablowe 

pokazane zostały na rys. nr E6, a schemat tablicy 4RK na rys. nr E19.

 Zasilanie  i  sterowanie  urządzeń  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  przewidziano  ze  sterownicy 

oznaczonej  SAK1  (rozdzielnica  w  dostawie  z  urządzeniami  went./klim)  zlokalizowanej  w  wentylatorni. 

Zasilanie sterownicy SAK1 przewidziano z rozdzielnicy zasilającej urządzenia wentylacji i klimatyzacji 4RW. Z 

Rozdzielnicy  4RW  zasilane  będą  również  agregaty  chłodnicze  oznaczone  AG1,  AG2,  AG3.  Zasilanie  i 

sterowanie urządzeń wentylacyjnych zładów KNW1 i KNW1 odbywać się będzie ze sterownicy SAK1 oraz z 

modułów sterujących MS-KN1C, MS-KN2C. Oprzewodowanie zasilające i sterownicze układów jw. podane 

zostało w liście kablowej (załącznik), a lokalizacja urządzeń w załączonych schematach technologicznych.

Zasilanie elementów klimatyzacji tj.: klimakonwektory i moduły rozgałęźne odbywać się będzie z rozdzielnic 

piętrowych. Dodatkowo pomiędzy agregatami chłodniczymi,  modułami rozgałęźnymi,  i  klimakonwektorami 

ułożyć należy okablowanie sterownicze pokazane na rys. nr E7.

Pomieszczenia budynku oświetlone zostaną oprawami fluorescencyjnymi i kompaktowymi montowanymi 

w stropach podwieszanych, nastropowo/naściennie lub zwieszanych. 

Oprawy oświetleniowe zapewniać powinny, zgodnie z obowiązującymi normami, następujące natężenia 

oświetlenia pomieszczeń :

- 500/300 lx - pomieszczenia biurowe, 

- 500lx - pokoje zabiegowe, 

- 300lx - pokoje łóżkowe

- 200 lx - pomieszczenia sanitarne, socjalne,

- 100/150 lx - komunikacje / kl.schodowa, 

- 100/200 lx - pomieszczenia magazynowe / pomieszczenia techniczne.

Sterowanie oświetleniem przewiduje się z pomocą łączników oraz przycisków monostabilnych sprzężonych z 

przekaźnikami bistabilnymi w tablicach. 

W ciągach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych) projektuje się oświetlenie ewakuacyjne i 

ewakuacyjno-kierunkowe  z  zastosowaniem  opraw  fluorescencyjnych  lub  kompaktowych,  z  własnym 

podtrzymaniem w czasie min. 1 h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. 



W pomieszczeniach należy  wyposażyć część opraw w inwertery zapewniające podtrzymanie zasilania w 

czasie 1 h od zaniku napięcia podstawowego - oświetlenie ewakuacyjne.

Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie min. 1 lx na poziomie podłogi drogi ewakuacyjnej. 

W obiekcie projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, ze zbiorczą szyną uziemień 

zlokalizowaną w piwnicy budynku. Do zbiorczej  szyny uziemień należy podłączyć główne metalowe ciągi 

wod.-kan., co, prowadnice dźwigów, zaciski PE w rozdzielnicach głównych oraz uziom budynku.

6. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU

W ciągach komunikacyjnych (korytarzach, klatkach schodowych) projektuje się oświetlenie ewakuacyjne i 

ewakuacyjno-kierunkowe  z  zastosowaniem  opraw  fluorescencyjnych  lub  kompaktowych,  z  własnym 

podtrzymaniem w czasie min. 1 h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. 

W pomieszczeniach należy  wyposażyć część opraw w inwertery zapewniające podtrzymanie zasilania w 

czasie 1 h od zaniku napięcia podstawowego - oświetlenie ewakuacyjne.

Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie min. 1 lx na poziomie podłogi drogi ewakuacyjnej. 

Rozmieszczenie  opraw  oświetlenia  ewakuacyjnego  pokazano  na  rzutach  budowlanych  poszczególnych 

kondygnacji.

7. OCHRONA P. PORAŻENIOWA

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem w obiekcie projektuje się samoczynne wyłączanie zasilania/ 

wyłączniki różnicowoprądowe. 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przewidziano zrealizować za pomocą inwerterów awaryjno-użytko-

wych, z czasem podtrzymania 1h, montowanych w wybranych oprawach oświetlenia podstawowego. Natęże-

nie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosić 1lx na drodze ewakuacyjnej. Dodatkowo zaprojektowano 

oprawy ewakuacyjno-kierunkowe,  wyposażone w inwertery j/w oraz odpowiednie piktogramy,  wskazujące 

drzwi ewakuacyjne.

Oświetlenie ewakuacyjne zapewniać będzie podtrzymanie zasilania w czasie 1 h od zaniku napięcia 

podstawowego; natężenie oświetlenia min. 1 lx na poziomie podłogi i załączane będzie w czasie min. 3 sek  

po zaniku napięcia.

Centrale - instalacji SAP(CSAP) i klap dymowych (CKD) zasilane będą sprzed wyłącznika W.P.POŻ, 

przewodem  o  odporności  ogniowej  EI90.  Sterowanie  centralki  CKD  odbywać  się  będzie  przyciskami 

alarmowymi oraz przewietrzenia. 

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) prowadzone będą w wydzielonych szachtach pionowych. Przejścia 

instalacji przez granice stref pożarowych wykonane będą z zabezpieczeniami o odporności ogniowej EI 120 

(zabezpieczenia w szachtach pionowych - max. co 9 m), a wyjście kabli z szachtów - EI 60. 

Instalację domofonową wyposażyć w możliwość awaryjnego otwierania drzwi w stanie beznapięciowym – 

sterowaną instalacją SAP.

9. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Modernizowane piętro wyposażone będzie w następujące rodzaje instalacji teletechnicznych:

- instalacja logiczna,

- instalacja telefoniczna,



- instalacja RTV,

- instalacja monitoringu klimatyzacji,

- instalacja przyzywowa optyczno-akustyczna.

Instalacja  okablowania  strukturalnego  rozprowadzona  będzie  z  szafy  krosowniczej  zlokalizowanej  na 

korytarzu,  do poszczególnych punktów przyłączeniowo-logicznych. Instalację należy wykonać przewodami 

FTP  6kat.  Przewody  prowadzić  należy  w  wydzielonych  korytach  kablowych  metalowych.  W  korytach 

zachować 30% rezerwy miejsca. Podejścia do gniazd wykonać w RL p.t.. Gniazda logiczne montowane będą 

we wspólnej ramce z gniazdami zasilającymi – sieci dedykowanej – zestaw PEL. Konfiguracja zestawu PEL 

to 2xRJ45+3xgniazdo 230V,16A/Z. 

Pomiędzy szafą krosowniczą projektowaną, a istniejącą szafą krosowniczą w serwerowni na parterze ułożyć 

należy światłowód – 8 włókien jednomodowych, dodatkowo ułożyć należy 2xFTP 6kat.

Jako punkt rozprowadzenia okablowania strukturalnego przewidziano szafę krosowniczą 42U, wolnostojącą z 

drzwiami nieprzeźroczystymi. 

Szafa wyposażona będzie w następujące elementy:

- panel światłowodowy,

- panele porządkujące dla panela światłowodowego,

- patch panele,

- panele porządkujące dla patch paneli,

- switch HP ProCurve 5406-48G (J8699A) 

+ 2x moduł HP 24-port 10/100/1000 PoE zl (J8702A) 

+ 2x zasilacz HP  900W wbudowany (J8713A)

- UPS Rack

- panel zasilający.

Dodatkowo  pomiędzy  szafą  krosowniczą  istniejącą  w  budynku  „H”,  a  istniejącą  szafą  krosowniczą  w 

serwerowni budynku „H” ułożyć należy światłowód – 8 włókien jednomodowych.

Instalację  telefoniczną  dla  pomieszczeń  II  piętra  należy  wykonać  przewodami  typu  YKSY3x2x0,5 

układanymi w korytkach kablowych oraz w RL p.t. Instalacja rozprowadzona będzie z łączówki telefonicznej 

zlokalizowanej  w  piwnicy.  Dodatkowo  przewidziano  linię  telefoniczną  dla  sygnalizacji  alarmowej  dźwigu 

osobowego. Rozmieszczenie elementów oraz trasy instalacji pokazano na rzutach budowlanych, a schemat 

na rys. nr E 12.

Instalację  RTV  przewiduje  się  wykonać  przewodami  koncentrycznymi,  w  pomieszceniach  przewody 

układać  w  rurkach  3x  ICTL  3422  φ32  do  gniazd  RTV  oraz  oraz  do  puszek  φ60  p.t.  Rozmieszczenie 

elementów oraz trasy instalacji pokazano na rzutach budowlanych, a schemat i przykładowe oprzewodowanie 

na rys. nr E 12.

Monitoring instalacji klimatyzacji wykonać należy w oparciu o czujniki freonu np.: typu SMART-UNIGAZ i 

moduł alarmowy DL200.



Instalację  kablową głowic  gazometrycznych należy wykonać zgodnie z ogólnymi  zasadami  wykonywania 

instalacji AKPiA. Dla głowic pracujących w systemach pomiarowych w środowiskach o potencjalnie dużych 

zakłóceniach oraz możliwości indukcji związanej z prowadzeniem wielu kabli w korytkach kablowych, zaleca 

się  stosowanie  kabli  ekranowanych.  Kable  linii  głowic  gazometrycznych  nie  mogą  być  prowadzone  w 

bezpośrednim sąsiedztwie  sieci  energetycznych oraz urządzeń o impulsowym poborze mocy (minimalna 

odległość od instalacji silnoprądowych 220/380V – 0.3m). W zależności od odległości głowicy gazometrycznej 

od centrali  należy tak dobrać przekrój  kabla aby napięcie zasilające na głowicy gazometrycznej nie było 

niższe niż 7.5V (nominalne napięcie zasilające z centrali  – 12VDC).  Przewody należy instalować tak,  by 

chronić je przed uszkodzeniami. Zaleca się montaż w korytach kablowych lub orurowaniu typu RL. Kable linii 

głowic  gazometrycznych  należy  prowadzić  przewodami  ciągłymi,  jednoodcinkowymi.  W  przypadku 

konieczności łączenia przewodów, należy wykorzystać odpowiednie puszki łączeniowe. Instalacja elektryczna 

czujników może być wykonywana jedynie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, bądź działające w 

porozumieniu i pod nadzorem producenta. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z projektem.

Instalację przyzywową (optyczno-akustyczną) przewiduje się jako podtynkową – podejścia do elementów, 

oraz  natynkową  –  rozprowadzenie,  główne  trasy  (przestrzeń  międzystropowa).  Instalacja  obejmuje 

połączenie  pomiędzy  salami  chorych,  węzłami  sanitarnymi,  a  punktami  pielęgniarskimi.  Instalacje 

przyzywowe są oddzielne dla każdego z odziałów.

Zaprojektowano system przyzywowy z zastosowaniem elementów modularnych. Elementy systemu należy 

instalować w podtynkowych puszkach montażowych.

W salach łóżkowych elementy instalacji montować w panelach nadłóżkowych, a przy drzwiach w puszkach 

podtynkowych. W dyżurkach pielęgniarskich centralki montować nad biurkami.

10. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM

Ze  względu  na  projektowaną  lokalizację  urządzeń klimatyzacyjnych,  oraz  wentylacyjnych  na  dachu 

budynku B, przewiduje się montaż zwodów pionowych izolowanych – dla ochrony agregatów chłodniczych i 

elementów wentylacji.  Dodatkowo istniejącą  instalację  odgromową należy sprawdzić  i  ewentualne ubytki 

uzupełnić drutem Dfe Φ8.

 Istniejący uziom otokowy należy sprawdzić pomiarowo, ewentualne ubytki uzupełniać taśmą FeZn25x4mm.

11. UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie  urządzenia  energetyczne  stosowane  w  obiekcie  muszą  posiadać  certyfikaty  (atesty) 

dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Po wykonaniu prac montażowych należy sprawdzić pomiarowo skuteczność ochrony przed porażeniem, 

natężenie oświetlenia pomieszczeń.

- Instalacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, nor-

mami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem.

12. BILANS MOCY

tablica Pi(kW) Pz(kW)
4R1 33 21



4R2 51 31
4RW 49 40
4R4 35 21
razem 168 113

ΣPz=113kW

kj (współczynnik niejednoczesności nakładania się poszczególnych grup obciążeń) = 0,85

Pszcz=96kW.


