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I.  OPIS TECHNICZNY

 I.1 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany oświetlenia na oprawy
ledowe w zadaniu inwestycyjnym:

Rodzaj inwestycji Termomodernizacja –Docieplenie budynku hali sportowej wraz z 
budynkiem łącznika Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 1 w 
Prudniku

Adres budowy ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, gmina Prudnik dz. nr 1857/392

 I.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:
 zlecenie inwestora,
 inwentaryzacja instalacji oświetlenia,
 obowiązujące przepisy i normy.

 I.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje wymianę istniejącego oświetlenia na 
energooszczędne oświetlenie ledowe.

 I.4 STAN ISTNIEJĄCY.
 I.4.1 ZASILANIE BUDYNKU.

Budynek hali sportowej przy L.O. nr 1 na ul. Gimnazjalnej w Prudniku zasilany jest ze 
złącza kablowego nr 2498.  Zestaw rozdzielnic z zabezpieczeniem przedlicznikowym, 
układem pomiarowym oraz z zabezpieczeniami obwodów odbiorczych hali sportowej  
zabudowany jest na klatce schodowej przy drzwiach wejściowych do sali sportowej. 
Instalacja w budynku wykonana jest w układzie TN-C-S, przewody i kable ułożone są pod 
tynkiem. Rozdzielnice TOP i RW zasilane są z RG, Rozdzielnica TOP1 zasilana jest z 
rozdzielnicy TOP. 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicą stron własności między 
TAURON Dystrybucja i Odbiorcami są zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych
w ZK w kierunku instalacji odbiorczej. Instalacje za granicą stron są własnością 
właściciela obiektu.

 I.5 STAN PROJEKTOWANY.

 I.5.1 OŚWIETLENIE HALI SPORTOWEJ ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ

Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
PN-EN 12193-2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”

Oświetlenie zaprojektowano oprawami oświetleniowymi LED z siatką ochronną w 
wersji DALI o barwie 4000K, strumieniu świetlnemu 22500 lm, moc oprawy 158W 
obudowa aluminiowa, dyfuzor ze szkła hartowanego, o IP 65,  IK 09, wykonanej w klasie
ochrony I. Nad widownią zaprojektowano tuby szklane z elementami stalowymi, w wersji 
DALI o barwie 4000K, strumieniu świetlnemu 3400 lm, moc oprawy 27,5 W o IP 65,  
wykonanej w klasie ochrony I.

Przyjęto  poziomy natężenia oświetlenia:
 w hali sportowej 500 lux. 
 w sali gimnastycznej 300 lux.

Natężenie oświetlenia przeliczono programem Dialux.
Oświetlenie sal i widowni przystosowane będzie do ściemniania i włączania 

poszczególnych stref i sterowane będzie panelem 7-scen  zabudowanym w rozdzielnicy 



z metalowymi drzwiczkami  przy drzwiach wejściowych do sal. Schemat sterowania 
oświetleniem sal sportowych i widowni przedstawiono na schemacie ideowym.
Do zasilenia projektowanych opraw należy wykorzystać istniejące obwody rozbudowując
je w razie potrzeby.

 OŚWIETLENIE POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ

Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie 
PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca 
pracy we wnętrzach”

Oświetlenie zaprojektowano oprawami LED  nastropowymi oraz 
dostropowymiprzyjmując następujące poziomy natężenia oświetlenia:

Pokój trenera 300 lux
Sala konferencyjna 500 lux
obszary komunikacyjne 100 lux
pomieszczenia sanitarne 200 lux
szatnie 200 lux
ciemnie 300 lux
Sale lekcyjne 300 lux
Gabinet pielęgniarki 300 lux
Gabinet nauczycielski 300 lux
Pokój sędziowski 300 lux

Natężenie oświetlenia przeliczono programem Dialux.
Ze względu na stan instalacji (układ TN-C-S oraz częściowo przewody aluminiowe) w 

łączniku oraz w obszarach komunikacyjnych w hali projektuje się wymianę oświetlenia 
wraz z obwodami zasilającymi, wymianą łączników oraz z wymianą  rozdzielniTOP1 i 
RW.
Typy i wartości zabezpieczeń poszczególnych obwodów oświetleniowych oraz typy i 

przekroje przewodów podano na schematach  ideowych. Instalację odbiorczą należy 
wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu podtynkowego w układzie TN-S.

Należy zastosować osprzęt o prądzie znamionowym  In = 10A  oraz stopniu ochrony:
  w pomieszczeniach sanitarnych i w ciemjniach  o IP 44;
  w pozostałych pomieszczeniach o IP 20.

 I.5.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELNIC TOP1 I RW

Ze względu na stary typ rozdzielnicy (gniazda bezpieczników topikowych na płycie 
izolacyjnej) istniejące rozdzielnice TOP1 i RW należy przebudować. 

Zaprojektowano  rozdzielnice podtynkowe z drzwiczkami metalowymi zamykane na 
klucz, o IP 30. Rozdzielnice zabudować miejscach istniejących rozdzielnic. Rozdzielnice 
zasilić nowymi kablemi YDY 5x10 z rozdzielnic:
 Rozdzielnica RW z rozdzielnicy RG.

 Rozdzielnicę TOP1 z rozdzielnicy TOP.

 I.5.3 KORYTA KABLOWE

Do zawieszenia opraw oraz prowadzenia przewodów w sali sportowej
zaprojektowano koryta kablowe o szerokości 200 mm i wysokości 42mm, wykonane z
blachy o grubości 1,5mm. Koryta kablowe zwieszać na podporach przykręcanych do
konstrukcji dachu, rozstaw podpór nie powinien być mniejszy niż 1,75m. 

Wszystkie zastosowane przez wykonawcę rozwiązania dotyczące koryt i ich
mocowań mają być rozwiązaniami systemowymi. Wszystkie trasy kablowe wraz z
zamocowaniami należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy stosować
jednorodny system zawiesi, koryt i drabin kablowych.



 I.5.4 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Podstawową ochronę od porażeń stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkową 
ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się szybkie, samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:

 bezpieczników,
 wyłączników nadmiarowych,
 wyłączników  różnicowo-prądowych.
Poprawność działania powyższych zabezpieczeń gwarantuje odpowiednio niska pętla 

zwarcia. 
Poprawność działania powyższych zabezpieczeń gwarantuje odpowiednio niska pętla

zwarcia. 
 I.5.5 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA.

W celu ochrony instalacji oraz urządzeń przed przepięciami zaprojektowano
dwustopniowy układ ochronny przepięciowej składający się z:

 Ogranicznika przepięć klasy I+II który należy zabudować w rozdzielnicy RG
 Ograniczników klasy II które należy zabudować w rozdzielnicach TOP1 i RW.,

 I.6 UWAGI

 Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie
należy uzgodnić z projektantem.

 Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-IEC   60364-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 Do realizacji budowy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo Budowlane
art.10)

 Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary:
 rezystancji izolacji wlz-tu zasilania rozdzielnic i instalacji odbiorczych,
 rezystancji uziemienia,
 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

Wyniki pomiarów zaprotokółować.

 I.6.1 NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.



 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
nr 92, poz. 563 z późn. zm.) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

 Arkusz norm PN-IEC 60364-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 Normia PN-EN 12193:2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”

                                                                                                        Opracował:
inż. Norbert Molęda


