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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Temat opracowania. 
Tematem   niniejszego  projektu  jest   instalacja   elektryczna   wewnętrzna mieszkania 
lokatorskiego wraz z zasilaniem w budynku mieszkalnym przy ul.  Śląskiej 75/8 w Siemianowicach 
Śląskich.    
 
1.2. Podstawy opracowania. 
- Inwentaryzacja budowlano-architektoniczna, 
- Aktualne przepisy i normy. 
 
1.3. Zakres opracowania. 
Zakres Projektu: 
- zasilanie mieszkania 
- tablica mieszkaniowa TM 
- instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych 
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V 
 
1.4. Dane techniczne. 
a) zasilanie mieszkania- 230V, 50Hz, układ TNS ,  
b) funkcja obiektu:   pomieszczenia mieszkalne – POKÓJ + KUCHNIA  
c)  moc zainstalowana    - 5,4kW 
d) ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania  
e)  zabezpieczenie przedlicznikowe  -  wyłącznik bezpiecznikowy  z wkładką cylindryczną gG25A 
 
1.5.  Zasilanie mieszkania 
Nie przewiduje się wymiany przewodu zasilającego mieszkanie. Na tablicy z zabezpieczeniami 
przedlicznikowymi  usytuowanymi na parterze budynku zabudować wyłącznik bezpiecznikowy  
z wkładką topikowy cylindryczną 10x38 Gg25A. Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe  
zlikwidować. Schemat TL i TM pokazano na rysunku nr 2. 
 
1.6 Urządzenia rozdzielcze – tablica mieszkaniowa TM 

Jako tablicę mieszkaniową zaprojektowano typową obudowę z tworzywa - typu S4, którą należy 
zabudować nad drzwiami wejściowymi do mieszkania – w miejscu istniejącej tablicy S2,  
i wyposażyć w następujące aparaty : 
-     wyłącznik nadprądowy S301B10 - obwody oświetleniowe – pokój, kuchnia  
-     wyłącznik nadprądowy S301B16 - gniazda kuchnia obw. 1 
-     wyłącznik nadprądowy S301B16 - gniazda kuchnia obw. 2 
-     wyłącznik nadprądowy S301B16 – gniazda  pokój 
-     zacisk  PE i N 
Schemat tablicy TM przedstawiono na rysunku nr 1.  
Istniejącą tablicę mieszkaniową zdemontować. 
 
1.7 Instalacja światła i gniazd wtykowych. 
Instalację oświetlenia  należy wykonać przewodami  YDY 3x1,5mm² oraz YDY 4x1,5mm². Instalację 
gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDY 3x2,5mm². Przewody należy ułożyć pod 
tynkiem pionowo i poziomo z zachowaniem zgodnych z przepisami i normami odległości od 
instalacji obcych oraz zabudowanych elementów konstrukcyjnych jak futryny drzwiowe.  



Stosować wyłącznie przewody w izolacji  450/750V. 
W pokoju zastosować osprzęt p/t IP 20, natomiast w kuchni  osprzęt p/t  IP 44.   
Obwody oświetleniowe pokoju i kuchni zakończyć wypustami sufitowymi, zabudować haki do 
zawieszenia lamp oświetleniowych sufitowych.  Wysokość zabudowania łączników 
oświetleniowych - 1,40 m od posadzki. Gniazda wtykowe  powinny posiadać bolec ochronny, do 
którego należy podłączyć przewód PE. Gniazda w pokoju zabudować na wysokości 0,3 m od 
posadzki, w kuchni  -1,20 m od posadzki. W kuchni przewidziano również gniazdo do montażu 
ewentualnego bojlera zasilane z oddzielnego obwodu – zabudowane na wysokości h=2mb. 
Plan rozmieszczenia gniazd znajduje się na rysunku nr 2.  

1.8 Instalacja połączeń wyrównawczych  

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna w mieszkaniu jest wykonana w technologii PP i PCV.  W 
związku z powyższym połączenia wyrównawcze miejscowe nie są wymagane. 
  

1.9 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Zgodnie   z   PN-91/E-05009,   jako podstawowy    system   ochrony   od   porażeń   prądem 
elektrycznym   zastosowano   samoczynne   szybkie   wyłączenie zasilania. W mieszkaniu 
przewidziano sieć typu TN-S. Układ ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewód 
ochronny PE i neutralny N. Przewód ochronny koloru żółto – zielonego należy prowadzić we 
wszystkich obwodach i łączyć go z bolcem gniazd wtykowych, metalowymi częściami innych 
instalacji.  
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów.   
 

1.10. Uwagi końcowe 
       
 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – cz. V Instalacje elektryczne” oraz obowiązującymi normami PN-E-
05009, PN-ICE 60364. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancję 
izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z PN-93/e-05009/51 i potwierdzić 
stosownymi protokołami.  
Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny posiadać atest. 

 
 

 
 


