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1. Zakres projektu 
   Tematem niniejszego opracowania jest opis do projektu wykonawczego instalacji elek-

trycznych wewnętrznych  dla Adaptacja części nieużytkowanego przyziemia  na laboratorium anali-

tyczne i aptekę szpitalną dla pawilonu łóżkowego Szpitala Powiatowego w Lublińcu przy ul. Grun-

waldzka 9. 

.Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią:  
- zlecenie Inwestora,  

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- materiały dostarczone przez Inwestora 

- aktualne podkłady budowlane w skali 1:100, 

2. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 - zasilanie projektowanych rozdzielnic apteki i laboratorium  

- urządzenia rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające,  

- instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 

- instalacja oświetlenia  ewakuacyjnego, 

- instalacja oświetlenia awaryjnego 

- instalację okablowania strukturalnego  

    - instalację przeciwporażeniowa, połączeń wyrównawczych,  

- instalacja sieci zasilanie obwodów dedykowanych  230V 

    - instalacja klimatyzacji i wentylacji 

    - ochrona przeciwprzepięciowa, 

3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej projektowanej Apteki, laboratorium. 
Dla nowo powstających  pomieszczeń apteki oraz pomieszczeń laboratorium analitycznego za-

projektowano zabudowę dwóch tablic rozdzielczych  RA (dla apteki) i RL (dla laboratorium).  

Zasilanie projektowanych rozdzielnic wykonać z istniejącej rozdzielnicy RG-N przewodami 

YKY 5*16. W istniejącej rozdzielni RG-H zabudować aparaturę  modułową  dla projektowanych 

linii kablowych zasilające nowe rozdzielnice .  

W rozdzielnicach RA i RL zabudować podliczniki energii elektrycznej. 

4. Tablice rozdzielcze.  
Dla nowych pomieszczeń apteki i laboratorium zaprojektowano tablicę rozdzielczą „RA” i RL. Ta-

blice  rozdzielcze zabudować w pomieszczeniu pokazanych na planie W tablicach zainstalowane  

będą : 
-      wyłączniki instalacyjne B/1 zabezpieczające obwody 1-fazowe,  

-      wyłączniki instalacyjne B/3 zabezpieczające obwody 3-fazowe, 

-      wyłączniki rożnicowo-prądowe o czułości 30mA 

-     wyłącznik główny 100A 

-      ochronniki  przepięciowe  

-      lampki  sygnalizacyjne 

5. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych i siłowa.  
W  budynku    zaprojektowano   instalacje  elektryczne  dla potrzeb  oświetlenia  i gniazd wtycz-

kowych przewodami kabelkowymi YDY o przekroju odpowiednio 1,5   i 2,5 mm2  układanymi 

pod tynkiem  i w korytach kablowych układanych w pustce międzysufitowej. 

W łazienkach i wc (pomieszczeniach wilgotnych)  należy stosować osprzęt hermetyczny.                           

W całym obiekcie należy stosować osprzęt podtynkowy.  
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 Gniazda wtyczkowe montować na wysokości : 

-      pomieszczenia techniczne -  montować na ścianie na wysokości do 0,8 m. nad  posadzką,  
oraz nad blatami roboczymi.  

-  pokoje i komunikacja             – 30cm od posadzki 

-     sanitariaty, wc                        – 140cm od posadzki  

-     piwnice, pom. gospodarcze    – 120cm od posadzki 

Wyłączniki montować na wysokości 1,1 metra nad podłogą. 
W projekcie ujęto zabudowę lamp bakteriobójczych przepływowych z licznikiem czasu pracy. 

Zasilanie wykonać poprzez wyłącznik zamykany na klucz.  

Na korytarzu w projektowanych pomieszczeniach istniejące oprawy należy zdemontować . Na 

budowie ocenić stan techniczny zdemontowanych opraw i jeżeli są sprawne technicznie należy je 

ponownie zabudować na korytarzach. 

6.  Instalacja oświetlenia awaryjnego. 
Na korytarzach ,  pomieszczeniach ogólnodostępnych i w pomieszczeniach technicznych  prze-

widziano oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne oparto na oprawach    z własnym zasila-

niem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwa-

lający ewakuację osób  z budynku. Zaprojektowano oprawy oświetlenia  awaryjnego, które pod-

czas normalnej pracy nie  świecą . Po zaniku napięcia oprawy świecą przez okres dwóch godzin 

pozwalając na ewakuację ludzi z obiektu.  Do opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano 

dodatkowy przewód  fazowy, w którym po zaniku napięcia zasilającego załącza się oprawa w 

trybie pracy awaryjnej.. 

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych. 

7. Instalacja oświetlenia wskazującego kierunek ewakuacji. 
Na korytarzach oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wła-

snym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania. 

Zaprojektowano oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego które podczas normalnej pracy  nie świecą . 
Po zaniku napięcia oprawy świecą przez okres 1 godziny pozwalając na ewakuację ludzi z obiek-

tu. Na oprawach ewakuacyjnych należy umieścić  piktogramy  wskazujący drogi  ewakuacji z 

budynku. Do opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy doprowadzić dodatkowy przewód fazo-

wy, w którym po zaniku napięcia zasilającego załącza się oprawa w trybie pracy ewakuacyjnej. 

8.  Sieć LAN 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (insta-

lacja komputerowa i telefoniczna) dla projektowanej apteki i laboratorium. Projekt opracowano 

zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, w wyniku wizji lokalnej i ustaleń, z uwzględ-

nieniem wymagań użytkownikach co do elastyczności systemu oraz standardów nowoczesnych 

urządzeń do transmisji danych. 

6. Założenia użytkownika i przyjęta architektura rozwiązania. 
o Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich 

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed 

rozpoczęciem prac; 

o Projektowane okablowanie poziome obsługiwane jest przez jeden istniejący Punkt  Dystry-

bucyjny; 

o Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP 

(PiMF) o paśmie przenoszenia minimum 250 MHz w osłonie niepalnej LSZH; 

o Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 me-

trów; 
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o Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 

(komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu); 

o Szafa Dystrybucyjny - istniejąca; 

o Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowane moduły gniazd RJ45 kat. 6 

AWC – dwuelementowe, z automatycznym (sprężynowym) 360o zaciskiem ekranu kabla; 

o Gniazda końcowe teleinformatyczne należy zaprojektować na skośnej płycie czołowej  

z możliwością montażu jednego lub dwóch modułów gniazd RJ45 w uchwycie  

do osprzętu Mosaic (45x45); 

o Należy zastosować panele 24 portowe ekranowane, kat.6 z opcją uruchomienia funkcji mo-

nitorowania połączeń fizycznych; 

o Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i 

zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji 

okablowania (MICE) – zgodnie z PN-EN 50173-1:2007. 

6.1.  Rozwiązania szczegółowe. 
Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W 

przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do 

siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), 
co najmniej 25mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody 

oraz co najmniej 10mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona 

dla przypadku kabli F/FTP  

o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 

50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. 

6.2. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego). 
Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych 

równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od 

potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna 

do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji 

wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części 

elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia. 

Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. 

promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 

30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla 

instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w 

kablach układanych pionowo. 

Wszystkie kable należy oznaczyć – tzn. jednoznacznie zaadresować na etapie montażu  

w sposób nie powodujący uszkodzeń zarówno funkcji osłon zewnętrznych, jak i konstrukcji 

elementów transmisyjnych kabli. Wyżej wymienione oznaczenia mają być widoczne  

w miejscach rewizyjnych oraz przy wprowadzeniu kabli do szaf kablowych. Adresacja kabli ma być 
zaznaczona na dokumentacji powykonawczej. 

 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach 

ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. 

Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać 
maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani 
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supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej 

kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy 

zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę 
strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, 
charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i 
przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy 

strefy. 

6.3. Punkt logiczny PL 
Punkt logiczny oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na 

skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego – w celu 

zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich 

załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). Płyta 

czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach 

opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu 

każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie – przy czym opisy muszą być zabezpieczone 

przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma 

być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności 

i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego 

dowolnego producenta. 

W opisane płyty czołowe należy zamontować jeden lub dwa ekranowane dwuelementowe 

moduły gniazda RJ45 Kat.6. Ze względu na wymagania Inwestora należy zastosować moduł RJ45  

o zmniejszonych gabarytach (wymagane wymiary: 15,3x20,5x36,7mm). Zwarta konstrukcja ma 

umożliwiać wysoką gęstość upakowania modułów. Moduł ma posiadać pełne ekranowanie i mieć 
konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami dla 

par transmisyjnych i ostrzami do odcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) oraz części 

tylnej (zintegrowanej prowadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynowym samozaciskowym 

uchwytem 360o kabla ekranowanego na całym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa 

(w formie odlewu, zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się składać w 

szczelną całość, tworząc zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya. Konstrukcja modułu i uchwytu 

ekranu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwość 
instalacji oraz gwarantować najwyższe parametry transmisyjne.  

W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia przede wszystkim powtarzalnych 

parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być 
zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 

lub LSA+. Proces montażu ma gwarantować rozplot pary transmisyjnej na złączu modularnym 

(umieszczonych w zestawach instalacyjnych) nie większy niż 6 mm. Zalecane jest, wykorzystanie 

do montażu narzędzi, które zapewniają dużą powtarzalność i szybkość zarabiania poprzez 

zaciśnięcie wszystkich 8-żył kabla na złączu z jednoczesnym obcięciem ich nadmiaru. 

Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania 

kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Moduły ekranowane gniazd RJ45, mają zapewniać 
współpracę z drutem miedzianym o średnicy od 0,50 do 0,65mm (24 – 22 AWG), będącym 

elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego typu PiMF – (konstrukcja F/FTP) o 

impedancji falowej 100 Ω.  

Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty 

niezależnego laboratorium w paśmie do minimum 625HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego 

zapasu parametrów transmisyjnych. 
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6.4. 6.7. Wymagania gwarancyjne. 
Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, która 

zabezpieczy Inwestora/Użytkownika przed błędami materiałowymi produktów, kłopotami 

transmisyjnymi, jak i błędami instalacyjnymi Wykonawcy, realizującego budowę systemu 

okablowania strukturalnego. 

Okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat 

(Wymagane jest dostarczenie certyfikatu gwarancyjnego producenta-wytwórcy wszystkich 

elementów okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-

letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych 

, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie  i całego systemu 

okablowania). 

Gwarancja na okablowanie pasywne ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną 
Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta-wytwórcę okablowania. Ma 

obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania poziomego, tj. od głównego punktu 

dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym 

również okablowanie pionowe, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. 

6.5. Odbiór i pomiary sieci. 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 

systemowej producenta, potwierdzającej jakość i zgodność wszystkich zainstalowanych torów transmisyj-
nych z wymaganiami dokumentacji projektowej i  parametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, należy spełnić następujące warunki: 

 Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej. 
1. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.  
2. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz pionowego 

(szkieletowego). 
Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą wersję 
oprogramowana wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy parametrów, według aktualnie 
obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat 
potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).  
Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN) 

− Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej IV klasą 
dokładności wskazań wg. IEC 61935-1/Ed. 3 (np. Fluke DSX-5000), przy czym analizator 
bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na wykonanie fizycznych analizy 
wszystkich parametrów w paśmie min. 20% wyższym niż limit normy dla danej wydajności 
okablowania. 
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− Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, określonej w 
dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-
1:2011.  

− Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: wynik pomiaru, 
identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisująca wielkość 
marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj 
wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości).  

− Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail) 

− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: 
o kanału transmisyjnego – tj. razem z kablami krosowymi (ang. „Channel”) – przy 

wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) 
specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe i połączeniowe, 
które były wykorzystane do pomiarów konkretnych połączeń, należy zostawić przy tych 
połączeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajność docelowa jest wyższa od wydajności 
roboczej, założonej w projekcie, a kabli krosowych i połączeniowych o wyższej wydajności 
nie ma w zestawieniu materiałowym) 

o Łącza stałego – od gniazda do panela krosowego (ang. „Permanent Link”) – przy 
wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) 
specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Dostarczone kable krosowe i 
połączeniowe (zgodne ze specyfikacją) nie biorą udziału w pomiarach. 

− Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
 mapę połączeń, 
 długość połączeń i rezystancje par, 
 opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, 
 tłumienie, 
 NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, 
 ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, 
 ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, 
 RL w dwóch kierunkach, 
 PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy EA lub wyżej) lub informacje od producenta, że 

parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany 
przez laboratorium pomiarowe) 

− W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: 
1) Kanału transmisyjnego (Klasa EA) z kablami krosowymi (ang. „Channel”)    Przykładowy 

miernik DSX-5000 należy wyposażyć w przystawki typu DSX-CHA011S oraz 2m kable krosowe 
Kat.6A zakończone interfejsem RJ45 Cat 6A. Następnie ustawić miernik na ISO11801 Channel Class 
EA lub EN50173 Channel Class EA oraz wybrać typ kabla – wskazać kabel skrętkowy F/FTP kat. 6A. 

2) Łącza stałego (Kategoria 6A) – od gniazda do panela krosowego (ang. „Permanent Link”)  
Przykładowy miernik DSX-5000 należy wyposażyć w przystawki typu DSX-PLA004S z wtykami 
referencyjnymi. Następnie ustawić miernik na ISO11801 PL2 Class E lub EN50173 PL2 Class E), 
oraz wybrać typ kabla – wskazać kabel skrętkowy F/FTP kat.6A. 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym zastosowano 

SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA dla instalacji zasilającej  tablicę rozdzielczą.  
Jako ochronę uzupełniającą przed porażeniem prądem elektrycznym należy na obwodach odbior-

czych zabudować wyłączniki różnicowo- prądowe. 

Aby spełnić powyższy warunek w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego "N", do-

datkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi 

przewodami. 
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Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne 

nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia  z przewodem neutral-

nym. 

Za wyłącznikiem różnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć go z 

przewodem ochronnym, gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika różnicowo-prądowego  w 

normalnych warunkach pracy.  

W pomieszczeniu piwnicy należy ułożyć główną szynę połączeń wyrównawczych typu  1801 

VDE , którą należy połączyć z zaciskiem PE tablic rozdzielczych ,a także rurami wodociągowymi, 

centralnego ogrzewania oraz przewodem ochronnym obwodów rozdzielczych i uziomem instalacji 

odgromowej. Połączenia uziemiające z rurami wykonać uchwytami opaskowymi. Główną szynę 
połączeń wyrównawczych połączyć poprzez złącza kontrolne   z uziomem szpilkowym. 

8. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-

bioru robót budowlano-montażowych Tom V - Instalacje elektryczne oraz niniejszym pro-

jektem, 

- po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji,  uziemie-

nia i skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  

- trasy prowadzenia obwodów elektrycznych należy skoordynować z innymi instalacjami i 

prowadzić w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

- zestawienie materiałów, przewodów i osprzętu elektrycznego należy wykonać na podstawie 

opisu technicznego, schematu ideowego oraz planu instalacji.  

 

                                                                                                    Opracował:          
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OBLICZENIA 

Po zmianie przeznaczenia istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną, i pomieszczenia 

laboratorium analityczne istniejąca moc  elektryczna nie zmienia się i nie ma potrzeby jej zwiększe-

nia.  

Istniejący układ zasilania budynku nie ulega zmianie i obliczenia się pomija  

 

  


