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OPIS TECHNICZNY 

 

1. UWAGI OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 

 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przygotowany dla potrzeb wymiany przewodów 

i modernizacji instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w budynku wielorodzinnym o dziewięciu 

lokalach mieszkalnych, zlokalizowanym przy ul. Bogusława 4, 84-100 Puck.  

 

1.2. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
 

• zlecenie inwestora, 

• kserokopie inwentaryzacji budynku, 

• aktualne normy i przepisy a w szczególności: 

o przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156). 

o PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu         

elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.). 

o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznej ENERGA -OPERATOR 

S.A. z siedzibą w Gdańsku, zatwierdzona 16 grudnia 2013 roku Decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji nr DDK-4321-59(6)/2013/MKol. Wymagania dla układów 

pomiarowych. 

o Wytyczne do projektowania ENERGA - OPERATOR SA Oddział w 

Gdańsku. 
 

 

1.3. Opis obiektu. 

 

Budynek, w którym przeprowadza się w/w prace jest budynkiem wielorodzinnym 

podpiwniczonym czterokondygnacyjnym. Składa się z dziewięciu lokali mieszkalnych, i 

pomieszczeń piwnicznych oraz strychu. Bilans mocy przedstawiono w tabeli T-1.  
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2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 

 

2.1. Instalacje elektryczne 

 
2.1.1. Zasilanie. 

Obecnie budynek jest zasilany ze złącza elektroenergetycznego o numerze Z-4/5 zlokalizowanego na 
wschodniej ścianie budynku. Od złącza kablowego nr Z-4/5 budynek zasila wewnętrzna linia 
zasilająca YAKY 4x10mm2 do wyłącznika głównego zlokalizowanego we wnęce na klatce 
schodowej. Istniejącą instalację elektryczną ze względu na zły stan techniczny, należy wymienić na 
nową odpowiadającą wymaganiom aktualnych norm i przepisów. Odbiorcy o szczytowej mocy 
umownej Psz= 5 kW zasilani poprzez jednofazowe układy pomiarowe są zakwalifikowani do V 
grupy przyłączeniowej i posiadają rozwiązania techniczne dla układów pomiarowo- rozliczeniowych 
należących do kategorii C1. 
 
1. Rozdzielnice. 

 

2.1.2. Rozdzielnica główna budynku (RG). 

Z istniejącego złącza Z-4/5 należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą, kablem typu NHXH-J 
FE180/E90 4x35mm2 0,4kV i zakończyć w projektowanej rozdzielnicy głównej budynku RG. 
Rozdzielnicę główną budynku należy zlokalizować w miejscu istniejącej rozdzielni wyłącznika 
głównego po lewej stronie przy wejściu do budynku.  

Przy wszelkich skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami infrastruktury 
podziemnej oraz w posadce budynku do RG projektowany kabel prowadzić w rurze osłonowej typu 
DVK 75 AROTA. Przy przejściu przez drogi komunikacji wewnętrznej w rurze osłonowej typu SRS 
75. Istniejące rozdzielnice pomiarowe RL-0,4kV dla lokali mieszkalnych zlokalizowane na klatce 
schodowej należy zdemontować a liczniki energii elektrycznej przenieść do nowoprojektowanych 
rozdzielnic wg rysunków. Rozdzielnica główna budynku (RG) wyposażona będzie w: 

- główny rozłącznik mocy typu DPX z wyzwalaczem służącym do  

   wyłączenia zasilania budynku w razie pożaru (PWP),  

- układy pomiarowe energii elektrycznej zasilające lokale mieszkalne,  

- układ pomiarowy energii elektrycznej zasilający części wspólne budynku, 

- rozłączniki izolacyjne modułowe linii zasilające sekcje administracyjną rozdzielnicy RG. 

Sekcja pomiarowa: 

- listwę zaciskową typu LZ 35-70mm2, 

- w zabezpieczenia przed licznikowe lokali typu Z-TS, 

 - tablice licznikowe jednofazowe i trójfazowe,  

- rozłączniki izolacyjne modułowe linii zasilających lokale,   

- układy pomiarowe energii elektrycznej zasilające lokale mieszkalne, 

Sekcja zasilająca obwody dla części wspólnych budynku: 

- w zabezpieczenia nadprądowe obwodów typu S-191, 

- w wyłączniki różnicowo-prądowe, 
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Lokalizację i rozwiązania techniczne rozdzielnicy głównej budynku (RG) przedstawiono na 
rysunkach E-6 i E-7. 

 

2.1.3. Rozdzielnice licznikowe (TL-1 i TL-2). 

Z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku (RG) należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą 
rozdzielnice licznikowe znajdujące się na piętrach kl. schodowej, kablem typu YKYżo 5x25 mm2 
0,4kV. Rozdzielnice licznikowe (TL-1 i TL-2) należy zlokalizować w miejscu istniejących 
rozdzielnic znajdujących się na piętrze i II piętrze budynku rys. E-3 i E-4.  

Przy wszelkich skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami infrastruktury 
podziemnej oraz w posadce budynku projektowany kabel prowadzić w rurze osłonowej typu DVK 
75 AROTA. Przy przejściu przez drogi komunikacji wewnętrznej w rurze osłonowej typu SRS 75. 
Istniejące rozdzielnice pomiarowe TL-0,4kV dla lokali mieszkalnych zlokalizowane na klatce 
schodowej należy zdemontować, przenieść liczniki energii elektrycznej do nowoprojektowanych 
rozdzielnic wg rysunków. Rozdzielnice TL-1 i TL-2 wyposażone będą w: 

- układy pomiarowe energii elektrycznej zasilające lokale mieszkalne,  

- listwę zaciskową typu LZ 35-70mm2, 

- w zabezpieczenia przed licznikowe lokali typu Z-TS, 

 - tablice licznikowe trójfazowe,  

- rozłączniki izolacyjne modułowe linii zasilających lokale,   

 

2.1.4. Główny wyłącznik prądu. 

  W rozdzielnicy głównej zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik 
główny p.poż.(PWP) typu DPX 125A należy wyposażyć w układ zdalnego wyłączania składający się 
z cewki wyzwalacza wzrostowego typu WW-300. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie 
wyłączał wszystkie odpływy podłączone do pól rozdzielnicy głównej RG (odłączy cały budynek od 
sieci jako wyłącznik p-poż.). Przycisk wyzwalający w obudowie hermetycznej typu GW 42 201 
GEWISS umieścić przy wejściu do klatki schodowej.  

Połączenie pomiędzy przyciskiem, a układem wyzwalania umieszczonym w RG wykonać 
przewodem HDGs 3x1.5mm2 układanym pod tynkiem. Przewody typu HDGs zapewniają 
bezpieczeństwo, w warunkach pożaru przewody te zapewniają prawidłowe funkcjonowanie instalacji 
przez co najmniej 90 min (PH90) oraz trwałość izolacji przez 180 min (FE180), podczas spalania nie 
wydzielają toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, nadają się do instalowania na stałe 
wewnątrz budynków. Przycisk opisać za pomocą tabliczki – „Wyłącznik Przeciwpożarowy” 
Rozwiązania projektowe oraz lokalizację przedstawiono na rysunkach E-7 i E-2. 

 
2.1.4. Pomiar energii elektrycznej. 

Układy pomiarowe do rozliczeń odbiorców z dostawcą projektuje się w kategorii C1. 

- dla odbiorców posiadających układy pomiarowe jednofazowe -8 szt. 

- dla odbiorców posiadających układy pomiarowe trójfazowe -1 szt. 

- dla zasilania w energię elektryczną części wspólnych układ jednofazowy -1 szt.  

Bilans mocy zestawiono w tabeli nr T-1. Do obliczeń przyjęto docelową moc szczytową Psz = 
12,5kW dla lokali mieszkalnych oraz Psz = 5kW dla zasilania części wspólnych. 
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2.1.5. Wewnętrzne linie zasilające. 

Jako wewnętrzne linie zasilające lokale mieszkalne w budynku, projektuje się przewody typu  
YDYżo 5x10mm2 układane w tynku. Z rozdzielnicy głównej budynku (RG) i rozdzielnic TL-1 i TL-
2 poprowadzić należy przewody typu YDYżo o przekroju 5x10mm2 wynikającym z 
zapotrzebowanej mocy dla każdego lokalu mieszkalnego. Do lokali mieszkalnych nie posiadających 
odbiorników na napięcie 400V należy również ułożyć przewody typu YDYpżo 5x10mm2, zostaną 
wykorzystane dla zwiększenia mocy i zmiany zasilania w tych lokalach. Typy i przekroje 
projektowanych wewnętrznych linii zasilających wskazano na rysunkach.  

 

2.1.6. Trasy kablowe. 

Dla wszystkich obwodów wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiekcie, projektuje się 
odpowiednie trasy kablowe. Główne ciągi tras kablowych będą obejmowały rozprowadzenie 
wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic RG, TL-1, TL-2 i TM oraz wszystkich obwodów 
gniazd i oświetlenia. Wprowadzenie przewodów na wyższe kondygnacje odbywać się będzie w 
tynku. Przewody mocowane będą w uchwytach przytwierdzonych do ściany. Na korytarzach 
poszczególnych kondygnacji przewody układać pod tynkiem. Przejścia instalacji elektrycznych 
przez strefy pożarowe należy uszczelnić masa ognioochronną w klasie odporności ogniowej 
wymaganej dla tych elementów przez którą przechodzi instalacja.  
Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach:  
- dla tras poziomych: 

• 30 cm pod powierzchnia sufitu,  
• 30 cm nad powierzchnia podłogi,  
• 100 cm powyżej powierzchni podłogi. 

- dla tras pionowych: 

• 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian. 
Sposób układania i zmiany trasy kabli uzgodnić ze służbami technicznymi administratora 

Wspólnoty Mieszkaniowej tj. Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Pucka 24, 84-100 
Błądzikowo, telefon (58) 673-04-15 lub (58) 673-04-16. 
 

2.1.7. Instalacje oświetlenia – części wspólne budynku. 

Instalacje elektryczne zasilające oświetlenie części wspólnych budynku obejmują: 

o Oświetlenia klatek schodowych, poddasza, pomieszczeń piwnicy i korytarzy, 

o Oświetlenia zewnętrznego. 

 
2.1.8. Instalacja oświetlenia wewnętrznego. 

Instalacja oświetleniowa remontowanej klatki schodowej, poddasza oraz piwnicy zasilana będzie z 
części administracyjnej projektowanej rozdzielnicy głównej RG znajdującej się na parterze budynku. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpżo 3x1,5mm2/750V dla przycisku oraz 
YDYpżo 4x1,5mm2/750V dla opraw oświetleniowych znajdujących się na klatce schodowej i 
korytarzu piwnicznym. Instalację oświetlenia dla pomieszczeń piwnicznych i poddasza wykonać 
przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2. Przewody układać w tynku na ścianach i suficie we wcześniej 
przygotowanych bruzdach, które należy wypełnić zaprawą tynkarską o grubości co najmniej 5mm. 
Przewody ponadto należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. 
Wszystkie wypusty oświetleniowe muszą mieć przewody ochronne PE. W poziomie piwnicy 
przewody należy układać w rurach osłonowych typu PE Ø22 mm na uchwytach. Dla wszystkich 
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pomieszczeń zastosować typowy osprzęt o klasie ochronności IP-20. Wyjątek stanowią 
pomieszczenia piwnicy i poddasza, gdzie należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP-44. 
Ilość opraw oświetleniowych oraz ich rozmieszczenie dla klatki schodowej należy wykonać w 
istniejącej lokalizacji. Załączanie oświetlenia dla klatki schodowej projektuje się za pośrednictwem 
opraw z czujnikiem ruchu lub przycisków typu „światło” we współpracy z automatem schodowym, 
natomiast w pomieszczeniach piwnicy i poddasza za pośrednictwem wyłączników 
jednobiegunowych, krzyżowych i schodowych (sposób załączania oświetlenia uzgodnić z 
inwestorem). Przyciski instalować na wysokości 1,3 m od posadzki umieszczone przy drzwiach. 
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonać w puszkach, w gniazdach i łącznikach. Do 
połączeń stosować złączki WAGO. Dla pomieszczeń piwnicznych instalować osprzęt wewnątrz 
pomieszczenia. Stosować osprzęt podświetlany. Czas świecenia automatu schodowego ustawić na 
około 120s. Odległość łączników od grzejników i rur instalacji sanitarnych nie powinna być 
mniejsza niż 0,6 m. Lokalizację osprzętu i rozwiązania projektowe pokazano na rysunkach. 

 
2.1.9. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego wykonać przewodem YDYpżo 3x1,5 mm2 z 
projektowanej części administracyjnej rozdzielnicy RG. Oświetlenie zewnętrzne będzie załączane 
automatycznie poprzez czujnik ruchu, znajdujący się w oprawie. Dodatkowo przy wejściu do klatki 
schodowej zainstalować należy wyłącznik oświetlenia zewnętrznego. W rozdzielnicy RG projektuje 
się również obwód zasilający oprawę LED z nr budynku, oprawa załączana będzie poprzez 
integralny wyłącznik zmierzchowy znajdujący się wewnątrz oprawy. Stosować osprzęt o stopniu 
ochrony nie mniejszym niż IP-44. Wszystkie połączenia przewodów należy wykonać w puszkach,  
gniazdach i łącznikach. Do połączeń stosować złączki WAGO.  Lokalizację osprzętu i rozwiązania 
projektowe pokazano na rysunkach. 

 
2.1.10. Instalacja gniazd 230V. 

Gniazdo 230V+PE na szynę TH należy zainstalować w rozdzielnicy RG na poziomie parteru. 
Przewody zasilające gniazdo 230V IP-44 w pomieszczeniach poddasza należy wkuć. Instalację 
gniazda 230V IP-44 w piwnicy należy wykonać natynkowo w rurach osłonowych PEØ22 
przewodami typu YDYpżo 3x2,5mm2/750V. Rury osłonowe należy układać w liniach prostych 
równolegle do krawędzi ścian i stropów. Dla wszystkich pomieszczeń poddasza i piwnicy 
przewiduje się zastosowanie osprzętu montowanego natynkowo o stopniu ochrony min. IP-44. 
Osprzęt powinien być montowany na wysokości 1,3m od posadzki. Odległość osprzętu od 
grzejników i rur instalacji sanitarnych nie powinna być mniejsza niż 0,6 m. Lokalizację gniazd 230V 
oraz rozwiązania projektowe pokazano na rysunkach. 

 
2.1.11. Instalacja tablic mieszkaniowych – TM. 

            W każdym mieszkaniu należy zainstalować tablicę mieszkaniową TM dwunastomodułową. 
Tablice mieszkaniowe projektuje się w wersji natynkowej (NT). Obecnie część mieszkań nie 
posiadają TM wewnątrz lokalu, zasilane są z tablic bezpiecznikowych znajdujących się na klatce 
schodowej. W celu zapewnienia ciągłości zasilania należy odkuć istniejące obwody zasilające lokale 
mieszkalne i wprowadzić je do nowoprojektowanych TM w lokalu. Przykładowe połączenia 
nowoprojektowanych oraz istniejących TM pokazano na rysunkach. Tablicę mieszkaniową należy 
instalować w przedpokoju na wysokości 1,6 m od posadzki (dolna krawędź). Lokalizację tablic oraz 
rozwiązania projektowe pokazano na rysunkach. 
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2.1.12. Instalacja ochrony od porażeń i przewodów wyrównawczych 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji 
podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony min IP 2X. Jako ochronę przed 
dotykiem pośrednim zastosowano SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w 
układzie sieciowym TN-C-S wg PN-ICE 60364-4. Rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego 
PEN na przewód neutralny N i ochronny PE projektuje się w rozdzielnicy RG. Przewodów PE nie 
należy przerywać łącznikami i zabezpieczeniami. Do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy 
wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic oraz styki ochronne obwodów odbiorczych. Po wykonaniu 
instalacji należy sprawdzić skuteczność ochrony mierząc impedancję pętli zwarcia układu TN-S. 
Ochrona przeciwporażeniowa rozdzielnicy RG realizowana będzie poprzez wkładki bezpiecznikowe 
WT-1 125A gG zamontowane w Z-4/5. Jako dodatkową ochronę przed porażeniem w projektowanej 
rozdzielnicy RG w obwodach gniazd wtykowych i oświetlenia zaprojektowano wyłączniki 
różnicowo-prądowe o charakterystyce AC i prądzie zadziałania 30mA. 

W poziomie piwnicy projektuje się wykonanie głównej szyny uziemiającej. Dla szyny GSU 
należy wykonać uziemienie pionowe wbijając pręty uziemiające miedziowane typu np. BPUM-K 
16/1,5 „Galmar” pod poziomem gruntu i połączyć z GSU przewodem LgY 25mm2 oraz zaciskiem 
PEN w RG. Rezystancja uziemienia nie powinna być większa niż 30Ω. Do głównej szyny połączeń 
wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe części dostępne budynku, które mogą 
przypadkowo znaleźć się pod napięciem: 

 części przewodzące konstrukcji budynku, 

 dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu, 

 metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, 

 licznik zuzycia wody, 

 korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne.  

 

Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem min. LgY 4mm2. Lokalizację 
urządzeń oraz rozwiązania projektowe pokazano na rysunkach. 

 
2.1.13. Instalacja ochrony przeciw-przepięciowej. 

W zakresie ochrony przeciw-przepięciowej projektuje się wykonanie ochronny II stopnia w 
rozdzielnicy RG. Do ochrony przeciw-przepięciowej dobrano ograniczniki przepięć typu V25B+C/4. 
Urządzenia wrażliwe (teletechniczne) zaleca się ochronić ogranicznikami przepięć typu „D” 
SP202N. 

 

2.1.14. Selektywności zadziałania zabezpieczeń. 

W budynku nie jest wymagana wysoka niezawodność zasilania, a więc nie ma konieczności 
utrzymywania całkowitej selektywności zabezpieczeń zastosowanych w instalacji. Zaprojektowane 
zabezpieczenia zostały dobrane w oparciu o spodziewany prąd obciążenia zabezpieczanego obwodu 
a ich gradacja oraz zastosowanie grupy zabezpieczeń o charakterystyce zwłocznej zapewnia tylko 
częściową selektywność. 
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2.2.   Instalacje teletechniczne. 

           

         Do zasilania napięciem 230V urządzeń instalacji teletechnicznych projektuje się 
wyprowadzenie wydzielonych obwodów dla urządzeń wzmacniających i rozdzielczych (spliterów) 
przewodem YDYpżo 3x2,5mm2/750V z części administracyjnej RG po jednym na sektor 
teleinformatyczny (RTV, domofonu i światłowodu). Przewody należy układać na ścianach i suficie 
we wcześniej przygotowanych bruzdach, które należy wypełnić zaprawą tynkarską o grubości co 
najmniej 5mm.  
Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach:  
- dla tras poziomych,  

• 30 cm pod powierzchnia sufitu,  
• 30 cm nad powierzchnia podłogi,  
• 100 cm powyżej powierzchni podłogi,  

- dla tras pionowych, 

• 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian.  

W miejscach, w których przewody narażone są na uszkodzenie należy prowadzić je w przepustach z 
rur RVS, RL lub stalowych. Dodatkowo w każdej sekcji rozdzielnicy RG projektuje się gniazdo 
230V przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35mm. Lokalizację wydzielonej sekcji 
rozdzielnicy RG dla operatorów należy uzgodnić z administratorem budynku oraz wykonać 
uziemienie łącząc ich obudowę z główną szyną uziemiającą budynku GSU przewodem LgYżo 
4mm2. 

 

2.2.1. Instalacja telewizyjna (RTV). 

          Na poziomie parteru projektuje się montaż rozdzielnicy RG wyposażonej w moduł dla 
instalacji RTV wybranego operatora telewizji kablowej i naziemnej. W bruzdach pionowych i 
poziomych ułożone będą przewody telewizyjne transmisyjne. Z sekcji RTV rozdzielnicy RG należy 
wyprowadzić przewody typu RG6 do każdego z mieszkań. W mieszkaniach należy odmierzyć zapas 
przewodu i zainstalować puszkę. Przedłużenia przewodu do gniazda RTV dokona się podczas 
remontu instalacji w lokalu. Dodatkowo z modułu rozdzielnicy RG należy wyprowadzić cztery 
przewody typu RG-6 75Ω na poddasze przy wyłazie dachowym i zakończyć puszką łączeniową. W 
przyszłości przewody wykorzystane zostaną dla sygnału RTV anteny DVB-T2 dla mieszkań. Z 
modułu RTV rozdzielnicy RG, projektuje się ułożenie rury karbowanej z podwójnym płaszczem 
typu AROT Ø50mm dla podejścia kablem sygnałowym z pomieszczeń piwnicy (kabel wprowadza 
operator telewizji kablowej). Montaż anten telewizyjnych oraz rozdzielacza sygnału i wzmacniacza 
dokona wyspecjalizowana firma. Anteny zostaną zamontowane na dachu na maszcie w miejscu 
wybranym po testach odbioru sygnału. Przy przebiciach przez ściany oraz przy przejściu przez 
kondygnację przewody prowadzić w rurze osłonowej RVS 28. Sposób rozprowadzenia instalacji 
przedstawiono na rysunku nr E-14. 

 
2.2.2. Instalacja telefoniczna. 

          Na poziomie parteru projektuje się rozdzielnicę RG wyposażoną w moduł dla instalacji 
telefonicznej wybranego operatora. W bruzdach pionowych i poziomych pod tynkiem ułożone będą 
kable telefoniczne dla mieszkań. Do poszczególnych mieszkań należy ułożyć przyłącza telefoniczne 
przewodem typu UTP cat.6e. Przyłącza telefoniczne do poszczególnych lokali mieszkalnych należy 
prowadzić w odległości min 30cm od przewodów zasilających, zwracając szczególna uwagę na 
minimalny promień gięcia 50mm dla kabli UTP. Przy przejściach pomiędzy ścianami oraz stropem 
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wykonać odpowiednie przepusty dla swobodnego przejścia projektowanymi kablami. Układane 
kable właściwie oznaczyć z uwzględnieniem ich lokalizacji w poszczególnych lokalach 
mieszkalnych budynku. W lokalach należy odmierzyć zapas przewodu i zainstalować puszkę dla 
przedłużenia przewodu podczas remontu instalacji w lokalu. Z modułu dla instalacji telefonicznej 
rozdzielnicy RG, należy dodatkowo ułożyć rurę karbowaną z podwójnym płaszczem typu AROT 
Ø40mm dla podejścia kablem sygnałowym z pomieszczeń piwnicy (kabel wprowadza operator 
telefonii). 

 

2.2.3. Instalacja domofonowa. 
      Na poziomie parteru projektuje się zamontowanie rozdzielnicy RG wyposażonej w moduł 

dla instalacji domofonu. Podczas remontu instalacji elektrycznej w budynku przewiduje się wymianę 
przewodów instalacji domofonu. Wymienić należy przewody instalacji domofonowej z mieszkania 
do sektora rozdzielnicy RG, na przewód sieciowy typu skrętka UTP cat.6e. Z sektora 
teletechnicznego rozdzielnicy wyprowadzić należy dwa przewody UTP cat.6e do kasety domofonu 
oraz przewód YLY 2x1,5mm2 do elektrozaczepu drzwi wejściowych. Instalacje domofonu do 
poszczególnych lokali prowadzić w odległości min 30cm od przewodów zasilających zwracając 
szczególna uwagę na minimalny promień gięcia 50mm dla kabli UTP. Przy przejściach między 
ścianami oraz stropem wykonać odpowiednie przepusty dla swobodnego przejścia projektowanymi 
kablami. Układane kable właściwie oznaczyć z uwzględnieniem ich lokalizacji w poszczególnych 
lokalach budynku wielorodzinnego. Przewody układać pod tynkiem. Połączenia nowych przewodów 
dokona konserwator instalacji. 

 

 

2.2.4. Instalacja światłowodu. 

          Na poziomie parteru projektuje się zamontowanie rozdzielnicy RG wyposażonej w moduł dla 
instalacji światłowodu. Podczas remontu instalacji elektrycznej w budynku przewiduje się montaż 
instalacji światłowodu w topologii gwiazdy. Ułożyć należy przewody instalacji światłowodu z 
mieszkania do sektora rozdzielnicy RG, stosować kabel światłowodowy wewnętrzny płaski z 
ograniczonym promieniem gięcia (2 włókna G.657A1) lub ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 . Z 
modułu dla instalacji światłowodowej rozdzielnicy RG, należy dodatkowo ułożyć rurę karbowaną z 
podwójnym płaszczem typu AROT Ø40mm dla podejścia kablem sygnałowym z pomieszczeń 
piwnicy (kabel wprowadza operator) Kable należy układać pod tynkiem. W lokalach mieszkalnych 
należy odmierzyć zapas przewodu i zainstalować puszkę dla przedłużenia przewodu podczas 
remontu instalacji w lokalu. 

 

3. OBLICZENIA. 

3.1. Bilans mocy. 

                 Zapotrzebowanie na moc szczytową ΣPsz lokali oraz instalacji w częściach wspólnych 
wynosi 52,9 kW.  Zabezpieczenie budynku w złączu kablowym Ib=125 [A] o charakterystyce gG.  
 
 

3.1.1. Obliczenia bilansu mocy dla budynku. 
 Wyniki zestawiono w tabeli T-1. 
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3.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń. 

                   
Budynek zasilany jest ze stacji T-90313 „Puck Miasto” poprzez złącze o nr Z-4/5 do RG.  
Dane do obliczeń: 
a) Pomierzono impedancję pętli zwarcia w Z-4/5 miernikiem typu MPI 520 o nr 720432 z 

aktualną cechą legalizacji, która wynosi Zp=0,11 Ω . 
b) Zmierzono napięcie w złączu kablowym nr Z-4/5 miernikiem typu MPI 520 o nr 720432 

które wynosi Un=230V.  
c) Dla przewodów miedzianych γ=58 [s*m\mm2]. 
d) Prądy wyłączające Iw [A] wkładek topikowych przyjęto z katalogu producenta. 
e) Prądy długotrwale dopuszczalne kabli i przewodów [Idd] przyjęto z katalogu producenta. 
f) Moce szczytowe Psz[W] policzono wg wzoru: 

Psz=(∑P3f+Padm )•kj 
kj-współczynnik jednoczesności 

g) Prąd In policzono wg wzoru:  

�� =
���

�� ∗ √3 ∗ (���)
  

h) Spadki napięcia ΔU% obliczono wg wzoru: 

                                                            ∆�% =
���∗�∗���

�∗�∗��
�  

i) Impedancję pętli zwarcia Zo [Ω] policzono wg wzoru: 

�� =
2 ∗ !

" ∗ �
 

 
3.2.1. Obliczenia projektowanej linii WLZ dla zasilania rozdzielnicy głównej budynku 

(RG). 
Wyniki zestawiono w tabelach T-1, T-2 i T-6. (Bilans mocy, spadki napięcia i 
sprawdzenie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia napiecia.) 
 

Obciążenie przewodu wlz zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny obliczono jako sumę 
docelowej mocy szczytowej wszystkich mieszkań [∑Psz] pomnożoną przez współczynnik 
jednoczesności [kj] uwzględniający zarówno częściowe wykorzystanie mocy w mieszkaniach jak i 
niejednoczesne użytkowanie tej mocy. 
Jako zabezpieczenie główne budynku projektuję rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-1 z wkładką 
topikową typu WT-1 o wartości 100A i charakterystyce gF, oraz kabel typu NHXH-J FE180/E90 
4x35mm2 0,4kV na odcinku od Z-4/5 do RG. Obciążalność długotrwale dopuszczalna [Idd] dla kabla 
ułożonego w tynku lub kanale izolacyjnym  i trzema obciążonymi żyłami wynosi - Idd=126A.  
Dla zabezpieczenia Wlz-tu w złączu Z-4\5 dobieram zabezpieczenie spełniające poniższe zależności: 

 Ib=125A gG. 

Zależność: In ≤ Ib ≤ Idd czyli 78,81A≤ 125A ≤ 126A - jest spełniona. 

Dla zabezpieczenia Wlz-tu kabla YKYżo 5x25mm2: 

Ib=100A gF.  

Zależność: In ≤ Ib ≤ Idd czyli 78,81A≤ 100A ≤ 102A – również jest spełniona. 
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Obliczono spadek napięcia dla tego odcinka wewnętrznej linii zasilającej -∆U%=0,07%, spełniający 
przyjętą wartość dopuszczalną-∆U%<0,5%, dla wewnętrznej linii zasilającej NHXH-J FE180/E90 
4x35mm2 0,4kV, a więc przekrój przewodu został dobrany poprawnie. Dodatkowo obliczono spadek 
napięcia na odcinku wewnętrznej linii zasilającej od ZK4/5 do TL-2 który wynosi -∆U%=0,42%,  i 
spełnia przyjętą wartość dopuszczalną-∆U%<0,5%, dla wewnętrznych linii zasilających, a więc i ten 
przekrój przewodu został dobrany poprawnie. 
Po wykonaniu instalacji należy skontrolować wartość impedancji pętli zwarciowej – dla zapewnienia 
skutecznej ochrony zmierzona wartość powinna być mniejszą od obliczonej w tabeli. 
 

3.2.2. Obliczenia dla projektowanych przewodów zasilania rozdzielnicy administracyjnej. 
                     Wyniki zestawiono w tabelach. 

Do obliczeń spodziewanego obciążenia rozdzielnicy TA zasilających część administracyjną budynku 
przyjęto moc szczytową Psz = 5kW zgodnie z umową kompleksową zawartą ze sprzedawcą energii 
elektrycznej ENERGA OPERATOR.  

 Obliczenia prądu In dla instalacji elektrycznej części wspólnych budynku wielorodzinnego (kl. 
schodowa, piwnice, poddasze oraz zasilanie teletechniki):  

 

 

Projektuję wyłącznik taryfowy typu Z-TS32/1, jako zabezpieczenie przed licznikowe pomiaru 
energii elektrycznej dla części wspólnych o prądzie znamionowym Ib=25A (nastawy od 20 do 32A), 
oraz przewód LgY 10 mm2, którego obciążalność długotrwale dopuszczalna [Idd] dla ułożenia w 
rurce lub kanale izolacyjnym wynosi Idd=43A. Tak dobrany przewód oraz zabezpieczenie spełniają 
poniższe zależności: 

 Ib=25A więc zależność: In ≤ Ib ≤ Idd   21.74A≤ 25A ≤ 43A - jest spełniona. 

Do obliczeń spodziewanego prądu obciążenia gniazd 230V zasilanych z rozdzielnicy przyjęto moc 
szczytową dla pojedynczego gniazda Psz = 1,8kW. 

 Obliczenia dla prądu In płynącego w przewodach obwodu gniazd 230V dla części wspólnych 
budynku wielorodzinnego: 

 

Sprawdzenie wyłącznika nadmiarowo prądowego typu S-191B jako zabezpieczenie linii zasilającej 
gniazdo 230V o prądzie znamionowym 16A i charakterystyce B.  

Projektuję przewód YDYżo 3x2,5mm2, którego obciążalność długotrwale dopuszczalna [Idd] 
układanym w rurce lub kanale izolacyjnym i 2 obciążonych żyłach wynosi Idd=23A. Tak dobrany 
przewód oraz zabezpieczenie spełniają poniższe zależności: 

 Ib=16A  

Zależność: In ≤ Ib ≤ Idd   7,83A≤ 16A ≤ 23A - jest spełniona. 

�# =
�[%]

�[']
=

(���

)*�'
 =21,74A 

�# =
�[%]

�[']
=

1800

)*�
 =7,83A 
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Obliczono spadek napięcia na najdłuższym odcinku instalacji gniazda 230V który wynosi 
∆U%=1,07% i spełnia przyjętą wartość dopuszczalną ∆U%<3%. Do obliczeń przyjęto najdłuższe 
obwody więc skoro dla nich normy są zachowane to dla każdego krótszego obwodu o takim samym 
obciążeniu spadki napięcia również są zachowane w podanych granicach. Przekrój przewodu został 
dobrany poprawnie. 
Po wykonaniu instalacji należy skontrolować wartość impedancji pętli zwarciowej – dla zapewnienia 
skutecznej ochrony zmierzona wartość powinna być mniejszą od obliczonej w tabeli. 
 

3.2.3. Obliczenie obciążeń dla Tablic Mieszkaniowych oraz dobór przekroju przewodów 
zasilających lokale mieszkalne.        

Wyniki zestawiono w tabelach. 
 

                  Do obliczeń spodziewanego obciążenia Tablicy Mieszkaniowej (TM) zasilających lokale 
z układów pomiarowych jednofazowych, przyjęto moc szczytową Psz = 5kW zgodnie z umową 
kompleksową zawartą ze sprzedawcą energii elektrycznej ENERGA OBRÓT. 

Przykładowe obliczenia dla jednej z ośmiu identycznych Tablic Mieszkaniowych (TM-9):  

 

Dobieram wyłącznik taryfowy typu Z-TS32/1 jako zabezpieczenie przed licznikowe lokalu, o 
znamionowym prądzie równym Ib=25A (nastawy od 20 do 32A), oraz przewód YDYżo 
5x10mm2 , który zostanie wykorzystany dla zmiany zasilania z jednofazowego na trójfazowe i 
zwiększenia mocy, dla którego obciążalność dopuszczalna ułożenia w tynku lub kanale 
izolacyjnym dla 3 obciążonych żył wynosi Idd=43A.  

Tak dobrany przewód oraz zabezpieczenie spełniają poniższe zależności: 

 Ib=25A 

Więc zależność: In ≤ Ib ≤ Idd   21,74A≤ 25A ≤ 43A - jest spełniona. 

Obliczono spadek napięcia który wynosi ∆U%=1,72%, i spełnia przyjętą wartość dopuszczalną 
∆U%<3%. Do obliczeń przyjęto najdłuższe obwody więc skoro dla nich normy są zachowane to dla 
każdego krótszego obwodu o takim samym obciążeniu spadki napięcia również są zachowane w 
podanych granicach. Przekrój przewodu został dobrany poprawnie. 
Po wykonaniu instalacji należy skontrolować wartość impedancji pętli zwarciowej – dla zapewnienia 
skutecznej ochrony zmierzona wartość powinna być mniejszą od obliczonej w tabeli. 
 
 

Do obliczeń spodziewanego obciążenia Rozdzielnicy Bezpiecznikowej (TM-7) zasilającej lokal 
mieszkalny z układu pomiarowego trójfazowego, przyjęto moc szczytową Psz = 12,5 kW zgodnie z 
umową kompleksową zawartą ze sprzedawcą energii elektrycznej ENERGA OBRÓT. 

Przykładowe obliczenia:  

�� =
���

�� ∗ √3 ∗ (���)
=

12500

400 ∗ 1,73 ∗ 0,97
= 18,624 

�# =
�[%]

�[']
=

(���

)*�
 =21,74A 
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Dobieram wyłącznik taryfowy typu Z-TS32/3 jako zabezpieczenie przed licznikowe lokalu 
mieszkalnego nr 7 o znamionowym prądzie równym 25A (nastawy od 20 do 32A), oraz przewód 
YDYżo 5x10 mm2, dla którego obciążalność dopuszczalna ułożenia w tynku lub kanale izolacyjnym 
dla 3 obciążonych żył wynosi Idd=43A.  

Tak dobrany przewód oraz zabezpieczenie spełniają poniższe zależności: 

 Ib=25A  

Zależność: In ≤ Ib ≤ Idd   18,62A≤ 25A ≤ 43A - jest spełniona. 

Sprawdzenie wyłącznika nadmiarowo prądowego typu S-191B jako zabezpieczenie linii zasilającej 
gniazdo 230V w lokalu nr 7 o prądzie znamionowym 16A i charakterystyce B.  

Projektuję przewód YDYżo 3x2,5mm2, którego obciążalność długotrwale dopuszczalna [Idd] 
układanym w ścianie i 2 obciążonych żyłach wynosi Idd=19,5A. Tak dobrany przewód oraz 
zabezpieczenie spełniają poniższe zależności: 

 Ib=16A  

Zależność: In ≤ Ib ≤ Idd   7,83A≤ 16A ≤ 19,5A - jest spełniona. 

 
Obliczono spadek napięcia na najdłuższym odcinku instalacji gniazda 230V który wynosi 
∆U%=1,32%, i spełnia przyjętą wartość dopuszczalną ∆U%<3%. Do obliczeń przyjęto najdłuższe 
obwody więc skoro dla nich normy są zachowane to dla każdego krótszego obwodu o takim samym 
obciążeniu, spadki napięcia również są zachowane w podanych granicach. Przekrój przewodu został 
dobrany poprawnie. 
Po wykonaniu instalacji należy skontrolować wartość impedancji pętli zwarciowej – dla zapewnienia 
skutecznej ochrony zmierzona wartość powinna być mniejszą od obliczonej w tabeli. 
 
 
        4. UWAGI KOŃCOWE. 

 
1) Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi normami i 
przepisami a w szczególności z normą wieloarkuszową PN-IEC 60364. Wykonane instalacje 
oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 „Tablice i znaki 
bezpieczeństwa”, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem należy przestrzegać 
następujących zasad:  
- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną uwagę 
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż,  
- trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo równolegle do krawędzi ścian 
stropów, kucie wnęk bruzd i wiercenie otworów należy wykonywać tak aby nie powodować 
osłabienia elementów konstrukcji budynku. W budynkach, w których wykonano już 
instalacje innych branż należy zachować szczególna ostrożność przy wierceniu i kuciu, aby 
nie uszkodzić wykonanych instalacji.  





5. Tabele z obliczeniami.

5.1.

Psz suma mocy 
 współczynnik 

jednoczesności
Pmax[kW]  In[A]

[kW] ΣPsz[kW] kj Pmax=Psz•ki In=Pmax/(Un•√3•cosϕ)

1 parter admin 5,00

2 parter lokal nr-1 12,50

3 parter lokal nr-2 12,50

4 I pietro lokal nr-3 12,50

5 I pietro lokal nr-4 12,50
6 I pietro lokal nr-5 12,50

7 II pietro lokal nr-6 12,50

8 II pietro lokal nr-7 12,50

9 II pietro lokal nr-8 12,50

10 II pietro lokal nr-9 12,50

Lp kondygnacja nr lokali odcinek

TL1-TL2

Bilans mocy. Nr T-1.

50,00 0,700

ZK-RG 117,50

RG-TL1 87,50 0,500

35,00 52,14

43,80 65,25

0,450 52,90 78,81
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5.2.

warto

ść 

impe

dancji 

przekrój 

przewodu

prąd 

wkładki

prąd 

wyłączeni

a 0,4s

prąd 

wyłączenia 

5s

napięcie 
konduktyw

ność

długość 

odcinka

impedancj

a pętli 

zwarcia 

obliczona

suma 

impedancj

i pętli 

zwarcia 

Zp s Ib Iw Iw Un ℘ l Zo Zp+Zo

[Ω] [mm
2
] [A] [A] [A] [V] [m/Ω•mm

2
] m [Ω] [Ω] [V]

ZK do RG 35 WT-1 gG 125 1486,2 723 230V 58 4,5 0,0044 0,1144 82,71

RG do TM-2 10 WT-1 gF 100 510 310 230V 58 12 0,0414 0,1558 48,30

TM-2 do GN-

400V
2,5 S193 B 16 80 230V 58 8 0,1103 0,2661 21,29

TM-2 do GN-

230V
2,5 S191 B 16 80 230V 58 26 0,3586 0,5144 41,15

TM-2 do 

Oprawa ośw.
1,5 S191 B 10 50 230V 58 21 0,4828 0,6386 31,93

0,11

Sprawdzenie zerowania lokal nr 2. T-2.

Sprawdzenie samoczynnego sybkiego wyłączenia dla lokalu nr 2

odcinek

typ 

wkładki/

zabezpie

cznia

charakteryst

yka

0,8Un>Iw•Z
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5.3.

warto

ść 

impe

dancji 

przekrój 

przewodu

prąd 

wkładki

prąd 

wyłączeni

a 0,4s

prąd 

wyłączenia 

5s

napięcie 
konduktyw

ność

długość 

odcinka

impedancj

a pętli 

zwarcia 

obliczona

suma 

impedancj

i pętli 

zwarcia 

Zp s Ib Iw Iw Un ℘ l Zo Zp+Zo

[Ω] [mm
2
] [A] [A] [A] [V] [m/Ω•mm

2
] m [Ω] [Ω] [V]

ZK do RG 35 WT-1 gG 125 1486,2 723 230V 58 4,5 0,0044 0,1144 82,71

RG do TL-1 25 WT-1 gF 100 510 310 230V 58 15 0,0207 0,1351 41,88

TL-1 do TL-2 25 WT-1 gF 100 510 310 230V 58 4 0,0055 0,1406 43,59

TL-2 do TM-7 10 Z-TS32 25 375 230V 58 4 0,0138 0,1544 57,90

TM-7 do GN-

400V
2,5 S193 B 16 80 230V 58 8 0,1103 0,2592 20,74

TM-7 do GN-

230V
2,5 S191 B 16 80 230V 58 22 0,3034 0,4523 36,18

TM-7 do 

Oprawa ośw.
1,5 S191 B 10 50 230V 58 24 0,5517 0,7006 35,03

charakteryst

yka

0,11

Sprawdzenie zerowania lokal nr 7. T-3.

Sprawdzenie samoczynnego sybkiego wyłączenia dla lokalu nr 7

odcinek

typ 

wkładki/

zabezpie

cznia

0,8Un>Iw•Z
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5.4.

warto

ść 

impe

dancji 

przekrój 

przewodu

prąd 

wkładki

prąd 

wyłączeni

a 0,4s

prąd 

wyłączenia 

5s

napięcie 
konduktyw

ność

długość 

odcinka

impedancj

a pętli 

zwarcia 

obliczona

suma 

impedancj

i pętli 

zwarcia 

Zp s Ib Iw Iw Un ℘ l Zo Zp+Zo

[Ω] [mm
2
] [A] [A] [A] [V] [m/Ω•mm

2
] m [Ω] [Ω] [V]

ZK do RG 35 WT-1 gG 125 1486,2 723 230V 58 4,5 0,0044 0,1144 82,71

RG do TL-1 25 WT-1 gF 100 510 310 230V 58 15 0,0207 0,1351 41,88

TL-1 do TL-2 25 WT-1 gF 100 510 310 230V 58 4 0,0055 0,1406 43,59

TL-2 do TM-9 10 Z-TS32 25 375 230V 58 12 0,0414 0,1820 68,25

TM-9 do GN-

400V
2,5 S193 B 16 80 230V 58 6 0,0828 0,2648 21,18

TM-9 do GN-

230V
2,5 S191 B 16 80 230V 58 17 0,2345 0,4165 33,32

TM-9 do 

Oprawa ośw.
1,5 S191 B 10 50 230V 58 16 0,3678 0,5498 27,49

0,8Un>Iw•Z

0,11

Sprawdzenie zerowania lokal nr 9. T-4.

Sprawdzenie samoczynnego sybkiego wyłączenia dla lokalu nr 9

odcinek

typ 

wkładki/

zabezpie

cznia

charakteryst

yka
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5.5.

warto

ść 

impe

dancji 

przekrój 

przewodu

prąd 

wkładki

prąd 

wyłączeni

a 0,4s

prąd 

wyłączenia 

5s

napięcie 
konduktyw

ność

długość 

odcinka

impedancj

a pętli 

zwarcia 

obliczona

suma 

impedancj

i pętli 

zwarcia 

Zp s Ib Iw Iw Un ℘ l Zo Zp+Zo

[Ω] [mm
2
] [A] [A] [A] [V] [m/Ω•mm

2
] m [Ω] [Ω] [V]

ZK do RG 35 WT-1 gG 125 1486,2 723 230V 58 4,5 0,0044 0,1144 82,71

RG do TA 10 Z-TS32 25 375 230V 58 1 0,0034 0,1178 44,18

TA do GN-230V 2,5 S191 B 16 80 230V 58 28 0,3862 0,5040 40,32

TA do Oprawa 

ośw. Strych
1,5 S191 B 10 50 230V 58 38 0,8736 0,9914 49,57

TA do Oprawa 

ośw. zew.
1,5 S191 B 10 50 230V 58 19 0,4368 0,5546 27,73

Sprawdzenie zerowania TA administracja. T-5.

Sprawdzenie samoczynnego sybkiego wyłączenia dla TA administracja

odcinek

typ 

wkładki/

zabezpie

cznia

charakteryst

yka

0,8Un>Iw•Z

0,11
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moc napięcie długość przekrój
reaktancja 

przewodu

Pmax Un l s ℘ ∆U% suma ∆U% dop. ∆U%

[kW] [V] [m] [mm
2
] [s•m/mm

2
] [%] [%] [%]

z Z4/5 do RG 52,90 400 4,5 35 58 0,07 0,07 0,5

moc napięcie długość przekrój
reaktancja 

przewodu

Pmax Un l s ℘ ∆U% suma ∆U% dop. ∆U%

[kW] [V] [m] [mm
2
] [s•m/mm

2
] [%] [%] [%]

z Z1/5 do RG 52,90 400 4,5 35 58 0,07 0,07 0,5

z RG do TM-2 12,50 400 12 10 58 0,16 0,23

z TM-2 do 

gn.400V
8,50 400 8 2,5 58 0,29 0,53

z TM-2 do 

gn.230V
1,80 230 18 2,5 58 0,84 1,37

z TM-2 do oprawa 

ośw.
0,10 230 12 1,5 58 0,05 0,58

5.6.     Obliczenia spadków napięć na kablu NHXH-J FE180/E90 4x35mm2 0,4kV RG. Nr T-6.

5.7.     Obliczenia spadków napięć. Nr T-7.

Obliczenia ∆U% dla wlz-tu 

odcinek

Spadek napięcia

Obliczenia ∆U% dla lokalu nr-2.

Spadek napięcia

odcinek

3
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moc napięcie długość przekrój
reaktancja 

przewodu

Pmax Un l s ℘ ∆U% suma ∆U% dop. ∆U%

[kW] [V] [m] [mm
2
] [s•m/mm

2
] [%] [%] [%]

z Z1/5 do RG 52,90 400 4,5 35 58 0,07 0,07

z RG do TL-1 43,80 400 15 25 58 0,28 0,36

z TL-1 do TL-2 35,00 400 4 25 58 0,06 0,42

z TL-2 do TM-7 12,50 400 4 10 58 0,05 0,47

z TM-7 do 

gn.400V
8,50 400 8 2,5 58 0,29 0,76

z TM-7 do 

gn.230V
1,80 230 18 2,5 58 0,84 1,32

z TM-7 do oprawa 

ośw.
0,10 230 12 1,5 58 0,05 0,82

5.8.     Obliczenia spadków napięć. Nr T-8.

Obliczenia ∆U% dla lokalu nr-7.

odcinek

Spadek napięcia

0,5

3
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moc napięcie długość przekrój
reaktancja 

przewodu

Pmax Un l s ℘ ∆U% suma ∆U% dop. ∆U%

[kW] [V] [m] [mm
2
] [s•m/mm

2
] [%] [%] [%]

z Z1/5 do RG 52,90 400 4,5 35 58 0,07 0,07

z RG do TL-1 43,80 400 15 25 58 0,28 0,36

z TL-1 do TL-2 35,00 400 4 25 58 0,06 0,42

z TL-2 do TM-9 12,50 400 12 10 58 0,16 0,58

z TM-9 do 

gn.400V
8,50 400 8 2,5 58 0,29 0,87

z TM-9 do 

gn.230V
1,80 230 18 2,5 58 0,84 1,72

z TM-9 do oprawa 

ośw.
0,10 230 12 1,5 58 0,05 0,92

0,5

3

5.9.     Obliczenia spadków napięć. Nr T-9.

Obliczenia ∆U% dla lokalu nr-9.

odcinek

Spadek napięcia
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moc napięcie długość przekrój
reaktancja 

przewodu

Pmax Un l s ℘ ∆U% suma ∆U% dop. ∆U%

[kW] [V] [m] [mm
2
] [s•m/mm

2
] [%] [%] [%]

z Z4/5 do RG 52,90 400 4,5 35 58 0,07 0,07 0,5

z RG do TA 5,00 400 1 10 58 0,01 0,08

z TA do oprawa 

ośw.strych.
0,60 230 38 1,5 58 0,99 1,07

z TA do gn.230V 2,00 230 28 2,5 58 1,46 1,54

z TA do oprawa 

ośw.zew.
0,10 230 19 1,5 58 0,08 0,16

3

5.10.     Obliczenia spadków napięć. Nr T-10.

Obliczenia ∆U% dla TA administracja.

odcinek

Spadek napięcia
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