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1. Temat i podstawa opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt elektryczny wykonawczy w ramach dokumentacji 

projektowej instalacji chłodniczej pracującej z wykorzystaniem układu VRV dla 

rozpatrywanych pomieszczeń. Zakres obejmuje wykonanie klimatyzacji w 

pomieszczeniach nr 171, 172, 173, 174, 175 i 208, 210 zlokalizowanych w bud „A” 

Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie. 

 

2. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje: 

− doposażenie w aparaty istniejącej tablicy TP-K27/A 

− wymiana aparatów w istniejącej tablicy TP-3/A 

− zasilanie jednostki zewnętrznej z istniejącej tablicy TP-K27/A 

− zasilanie zestawów podłączeniowych z istniejących tablic 

− zasilanie jednostek wewnętrznych z zestawów podłączeniowych 

− zasilanie rozdzielacza z istniejącej tablicy 

− ułożenie przewodów sterowniczych pomiędzy jednostką zewnętrzną a pozostałymi 

urządzeniami 

− montaż wyłącznika remontowego 

− wykonanie przebić 

− układanie drabinek i korytek kablowych 

− zabezpieczenie ppoż przejść instalacji przez przegrody pożarowe 

− pomiary po montażowe 

 

3. Charakterystyka projektowanego obiektu. 

Budynek „A” należy do kompleksu budynków Sejmowych Rzeczpospolitej Polski. 

Obiekt całkowicie podpiwniczony posiadający trzy kondygnacje naziemne. Konstrukcja  

żelbetowo – murowana.  Nad kondygnacją drugą znajduje się stropodach o konstrukcji 

żelbetowej. Wszystkie kondygnacje pełnią funkcje biurowo – administracyjne. Obiekt 

został wpisany do rejestru zabytków.  



 

 

Budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania, ciepłej i 

zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, systemu klimatyzacji 

VRV, hydrantową ppoż., elektryczną i teletechniczną, sygnalizacji ppoż., internetową. 

Na dachu budynku umieszczono wentylatory dachowe, kominy wentylacji 

grawitacyjnej, wywiewki kanalizacyjne oraz jednostki zewnętrzne instalacji 

chłodniczych. 

 

4. Zasilanie w energię elektryczną. 

Rozpatrywane pomieszczenia chłodzone są poprzez układ VRV II firmy LG. W każdym 

pomieszczeniu zamontowano jednostki ścienne.  Jednostka zewnętrzną umieszczono  

na konstrukcji wsporczej na poziomie dachu. Instalacja freonowa  przy jednostkach 

wewnętrznych została umieszczona w bruzdach ściennych oraz w przestrzeniach 

sufitów podwieszonych korytarzy zlokalizowanych bezpośrednio przy rozpatrywanych 

pomieszczeniach. Dla potrzeb rozpatrywanych pomieszczeń zaprojektowano układ 

klimatyzacji VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego R410A firmy 

Mitsubishi Electric (lub równoważne). Instalacja będzie pracowała w cyklu 

całorocznym. Nominalny zakres zewnętrznych temperatur pracy w trybie chłodzenia 

wynoszą od -5C do + 52C, w trybie grzania od -20C do +15,5C. 

Układy VRF zaprojektowano w wersji standardowej (chłodzenie i grzanie). Układy dla 

piętra +0 i +2 zaprojektowano w technologii 2-rurowej z odzyskiem ciepła. Rozwiązanie 

to zapewnia możliwość jednoczesnej realizacji trybu chłodzenia i grzania na różnych 

jednostkach wewnętrznych. Funkcje tą umożliwi  moduł wewnętrzny (rozdzielacz 

instalacyjny) typ CMB-M108V-JI. 

 Projekt przewiduje montaż siedmiu jednostek wewnętrznych w miejscu istniejących 

urządzeń. W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnętrzne ścienne typ MSZ-

LN 25VG i MSZ-LN 35VG. 

Zasilanie do jednostki zewnętrznej zaprojektowano z istniejącej Tablicy elektrycznej 

TP-K27/A zlokalizowanej na poziomie drugiego piętra kablem typu BIT1000H 5x4mm2. 

Ułożenie przewodów zasilających przewiduje się w częściowo w istniejących trasach 

kablowych częściowo w projektowanych. 

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilone zostaną przewodem typu JZ-600 

4x1,5mm2 z zestawów przyłączeniowych przewodami typ JZ-600 4x1,5mm2, 

natomiast zestawy przyłączeniowe oraz rozdzielacz z istniejących tablic TP-K27/A i 

TP-3/A przewodem JZ-600 3x1,5mm2. Trasa przewodu zasilającego rozdzielacz i 

zestawy przyłączeniowe przebiegać będzie również częściowo w istniejących 

częściowo w projektowanych trasach. Do jednostek wewnętrznych przewody układane 



 

 

w rurze winidurowej (na stropie) przy trasie instalacji sanitarnej lub w osłonie 

RKGLØ25 (w bruzdach). 

 W rozdzielnicach należy stosować aparaturę firm Eaton, Legrand lub równoważną, 

okablowanie zewnętrzne z aparaturą łączyć poprzez  listwy zaciskowe typu  Phoenix 

Contact. 

 

5. Pomiar energii elektrycznej. 

Pomiar energii elektrycznej nie wchodzi w zakres opracowania (istniejący). 

 

6. Instalacja elektryczna. 

Głównym odbiornikiem projektowanej instalacji są pojedyńcza jednostka zewnętrzna 

zlokalizowana na poziomie dachu, oraz jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych. 

Na potrzeby zasilania jednostki zewnętrznej należy wykorzystać istniejące 

zabezpieczenie F13 w tablicy TP-K27/A natomiast dla zasilania zestawów 

przyłączeniowych należy zmodernizować tablicę poprzez dołożenie zabezpieczenia 

typu CKN6-10/1N/B/003 2szt. (F11a, F11b), jedno zabezpieczenie pozostanie 

rezerwowe. Jako trasę dla zasilania jednostki zewnętrznej projektuje się wykonanie 

przejścia przez strop w pomieszczeniu rozdzielni oraz ułożenie dodatkowej drabinki 

(zgodnie ze szczegółem A) następnie na poddaszu technicznym poprzez dołożenie 

drabinki kablowej (wg szczegółu B) oraz korytek kablowych. Wejście na dach wykonać 

w rurze PCV zakończonej fajką, uszczelnionej przed przedostawaniem się wilgoci do 

pomieszczenia. Na poziomach 2 piętra oraz parteru w korytarzu należy ułożyć 2 trasy 

korytek kablowych K100 (jedno dla instalacji elektrycznej, jedno dla teletechnicznych), 

ułożone zostaną w nich przewody do zasilania oraz sterownia urządzeń 

zlokalizowanych w pokojach biurowych. 

Na poziomie parteru w celu zasilenia urządzeń w istniejącej tablicy przewidziano 

wymianę aparatów F24 i F25 na nowe typu CKN6-10/1N/B/003 2szt. 

Okablowanie zewnętrzne z aparaturą łączyć poprzez  listwy zaciskowe typu  Phoenix 

Contact. 

Przy jednostce zewnętrznej zainstalować należy wyłącznik remontowy, IP65, 400V, 

63A. 

 Podejścia do zasilania urządzeń należy wykonać w peszlach stalowych 

ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej z dławikami systemowymi dostosowanymi do 

średnicy peszla i urządzenia. Przewody sterownicze ekranowane należy układać w 

trasach teletechnicznych (na piętrach korytka K100), oraz przy trasach branży 

sanitarnej w RKGL25 (w bruzdach), w rurach winidurowych na uchwytach (po stropie). 



 

 

Do sterowania jednostkami wewnętrznymi przewidziano sterowniki bezprzewodowe. 

Wszystkie unieczynnione przewody od istniejącej instalacji należy zdemontować. 

W razie wystąpienia kolizji z innymi instalacjami należy je przebudować zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego. 

Przy prowadzeniu okablowania bezwzględnie zachować symetryczność prowadzenia 

okablowania układając przewody równoległe i prostopadle względem przegród 

budowlanych. 

 

7. Instalacja piorunochronna 

Należy odpiąć demontowane urządzenie od instalacji odgromowej, następnie 

podłączyć nowoprojektowane, maszt odgromowy 4m. istniejący. 

 

8. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Instalacje elektroenergetyczne będą pracowały w układzie TN – S, z izolowanym 

przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE. 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

Izolacja części czynnych obwodów 

Uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do urządzeń elektrycznych osobom 

nieupoważnionym 

Odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych rozdzielnicach i tabliczkach 

sterowniczych 

Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim powodującą samoczynne szybkie 

wyłączenie w czasie < 0,4 lub 5s zapewnią: 

          - wyłączniki wyposażone w człony przeciążeniowe i zwarciowe 

          - bezpieczniki instalacyjne 

 

9. Zagadnienia BHP. 

Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania 

bezpieczeństwa pracy oraz być właściwie z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć.  

 

 

 

 

 



 

 

10. Wytyczne budowy i montażu rozdzielnic. 

Rozdzielnice należy wykonać i wyposażyć zachowując istniejące w obiektach Sejmu 

standardy.  

Obudowy tablic i rozdzielnic elektrycznych firmy Legrand, osprzęt tablicowy firmy 

Eaton, Legrand, Schneider. 

 Rozdzielnice wyposażone są w niezbędną aparaturę; między innymi w: rozłącznik 

izolacyjny, ochronniki przeciwprzepięciowe C lub B+C, lampki kontrolne dla 

sygnalizacji obecności napięcia, jako zabezpieczenie obwodów zastosować należy 

wyłączniki nadmiarowo-prądowe z członem różnicowym. 

Podczas prefabrykacji tablic należy uwzględnić: 

• Kolorystyka przewodów łączeniowych zgodnie z PN, 

• Do połączeń wewnętrznych zamiast typowych mostków grzebieniowych stosować 

przewód LgY dokonując połączeń za pomocą końcówki tulejowej rozgałęźnej z izolacją 

i z możliwością podłączenia aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodu 

dochodzącego i odchodzącego, przekrój przewodu w zależności od toru prądowego. 

Podejście zasilenia do aparatu wykonywać od dołu, obwody odpływowe od góry 

aparatu. 

• Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić przez listwy zaciskowe, zastosować 

listwy zaciskowe Phoenix Contact, wielkość stosownie do przekroju przewodu, 

mocować na typowej szynie TH, 

• Wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej, 

• Na wewnętrznej stronie drzwiczek umieścić aktualny schemat danej rozdzielnicy, 

schemat zabezpieczyć przed wilgocią, 

• W tablicach wszystkie aparaty modułowe należy opisać w sposób czytelny, na trwałe, 

zgodnie ze schematem,  

• Na końcówki przewodów wprowadzonych na zaciski aparatów nałożyć tulejki 

adresowe,  

• Na zewnątrz obudowy wykonać trwały napis podający symbol tablicy,  

 

11. Uwagi końcowe. 

Należy stosować urządzenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa CE, deklaracje 

zgodności i aprobaty techniczne. 

Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z wykonawcami innych 

branż i wcześniej wykonanymi instalacjami.  



 

 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznej należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. 

Roboty elektryczne należy prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP 

i obowiązującymi normami. Użyte materiały powinny odpowiadać atestom i ustaleniom 

odpowiednich norm. 

Po wykonaniu całości instalacji wykonać pomiary rezystancji izolacji, ochrony 

przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów ochronnych. 

Do wykonawcy należało będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej pokazującej 

rzeczywiste zastosowane materiały i zawierającą wszystkie istotne informacje z punktu 

widzenia eksploatacji i administracji budynku. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 

staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Przejścia kabli przez strefy ppoż należy uszczelnić masą ognioodporną np. firmy HILTI, 

PROMAT o odporności jak przegroda. 

Jeżeli gdziekolwiek w projekcie podano nazwy własne produktów należy je traktować 

jako wzorcowe dla określenia parametrów minimalnych  z pełną możliwością 

zastosowania rozwiązań równoważnych. 

W związku z pracami prowadzonymi na użytkowanym obiekcie należy istniejące 

urządzenia i trasy kablowe zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

W szczególności należy wykonać: 

- zabezpieczenie folią budowlaną instalacji, 

- ewentualnie, w razie  potrzeby obudowanie elementów narażonych na zniszczenie  

płytą osb. 

Zabezpieczenie instalacji musi zostać zaakceptowane przez właściwego Inspektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Lp. Urządzenia/materiały Ilość j.m. Uwagi 

1.  Wyłącznik różnicowoprądowy z członem 
nadprądowym typu CKN6-10/1N/003 

4 szt.  

2.  Listwy zaciskowe phoenix contact, 
oprzewodowanie 

1 kpl.  

3.  Kabel BIT1000H 5x4 35 mb.  

4.  Kabel BIT1000CH 2x1 190 mb.  

5.  Przewód JZ-600 3x1,5 140 mb.  

6.  Przewód JZ-600 4x1,5 90 mb.  

7.  Wyłącznik remontowy IP65, 240V, 63A 1 szt.  

8.  Drabinka kablowa D200, wzmacniana 
szczeble co 15cm. 

10 mb.  

9.  Korytko kablowe K100 70 mb.  

10.  Uchwyty, śruby, nakrętki podkładki,     

11.  Rura winidurowa (uchwyty, łączniki) 75 mb.  

12.  Rura karbowana RKGL25 80 mb.  

13.  Peszle stalowe nierdzewne z dławikami 
systemowymi dostosowanymi do średnicy 
peszla i urządzenia 

6 szt.  

14.  Puszki rozgałęźne  5 szt.  

15.  Przepusty PCV z uszczelnieniem, fajką 1 kpl.  

16.  Masa ognioodporna EI120 1 kpl.  

17.  Materiały pomocnicze, śruby, nakrętki, paski 
uchwyty,  

1 kpl  

 
























