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E4. Opis techniczny 

E4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja zasilania w energię elek-
tryczną urządzeń klimatyzacyjnych, dobranych w koncepcji branży instalacyjnej, w istnie-
jącym pawilonie szpitalnym, zlokalizowanym na terenie  Zespołu Szpitali Miejskich w 
Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11. 

Niniejszy projekt został opracowany na podstawie koncepcji branży instalacyjnej i 
należy go rozpatrywać w nawiązaniu do rozwiązań przedstawionych w tym opracowaniu. 

E4.2. Podstawy opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• założeń podanych w branży instalacyjnej, 

• projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w pawilonie szpitalnym, opracowanym 
w październiku 2015r., przez biuro Architekt Maciej Franta,  

• wizji terenowej i inwentaryzacji szkicowej dla potrzeb niniejszego projektu, 

• dokumentacji archiwalnych będących w posiadaniu użytkownika obiektu, 

• norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania, 
a w szczególności: 

• norm, przepisów i wytycznych projektowania obowiązujących w zakresie opracowania, 
a w szczególności: 
- normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-

towanie i budowa”, 
- normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 
- normy PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów. (Dziennik Ustaw z 2010r. nr 109 poz. 719). 

E4.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych: 
- określenie zapotrzebowania mocy dla projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych, 
- sposób pokrycia zapotrzebowania mocy z istniejących urządzeń rozdzielczych Szpitala, 
- instalacje linii zasilających jednostek zewnętrznych klimatyzacji na dachu budynku, 
- instalacja zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzacji zlokalizowanych w pomiesz-

czeniach pawilonu szpitalnego, 
- rozdzielnicę dachową klimatyzacji, 
- przystosowanie istniejących rozdzielczych tablic piętrowych do wyprowadzenia dodat-

kowych obwodów odbiorczych zasilających jednostki wewnętrzne klimatyzacji na po-
szczególnych kondygnacjach, 

- instalację połączeń wyrównawczych, 
- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- instalację odgromową central klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu. 

E4.4. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla projektowanych urządzeń klimatyza-
cyjnych 

Obliczenia zapotrzebowania mocy elektrycznej przeprowadza się na podstawie in-
formacji podanych w opracowaniu branży instalacyjnej. Dla obiektu projektuje się wyko-
nanie klimatyzacji w oparciu i system Multi V5 firmy LG.  

W zestawieniu podano urządzenia instalowane na zewnątrz (jednostki zewnętrzne, 
montowane na ogół na dachu budynku) oraz jednostki wewnętrzne montowane w klima-
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tyzowanych pomieszczeniach i służące do regulacji i sterowania klimatyzacją w pomiesz-
czeniach.  

Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne połączone są magistralą sterowniczą, prowa-
dzoną poprzez wszystkie jednostki wewnętrzne do współpracującej z nimi, jednostki ze-
wnętrznej. 

W projekcie zastosowano: 

Jednostki zewnętrzne 

 

Jednostki wewnętrzne 

 
W dalszej części, na następnych stronach opracowania, zamieszczono specyfika-

cje techniczne projektowanych jednostek zewnętrznych oraz ich charakterystykę elek-
tryczną.  

W tym miejscu zwraca się uwagę na moc znamionową pobieraną przez urządze-
nia podaną w specyfikacji poszczególnych wyrobów i wymagania instalacyjne podane w 
charakterystyce elektrycznej poszczególnych urządzeń. Po konsultacji z producentem 
wyjaśnia się, że podane w specyfikacjach urządzeń moce pobierane odnoszą się do 
średnich, stosunkowo niskich temperatur zewnętrznych (np. podana moc pobierana przy 
ogrzewaniu odnosi się do temperatury +7°C, a moc pobierana przy chłodzeniu to 25°C). 
Według producenta powinno stosować się moce pobierane wynikające z prądu obciąże-
nia podanego w charakterystyce urządzeń. 

Moce pobierane przez jednostki zewnętrzne jest znikoma i jednakowa dla wszyst-
kich wymienionych urządzeń montowanych wewnątrz i wynosi ona 30W dla każdego 
urządzenia. 

Zasilanie jednostek wewnętrznych klimatyzacji wykonane zostanie z projektowa-
nych obwodów odbiorczych wyprowadzonych z istniejących tablic rozdzielczych, znajdu-
jących się na poszczególnych kondygnacjach budynku. Z uwagi na ułamkową moc przy-
łączanych urządzeń klimatyzacyjnych, rozwiązanie to nie wymaga przeprowadzania ana-
lizy możliwości przyłączenia do istniejących instalacji (sumaryczny prąd w każdym projek-
towanym obwodzie odbiorczym nie przekracza 4A).  

W istniejących piętrowych tablicach rozdzielczych, należy zainstalować zabezpie-
czenie samoczynne nadprądowe 1-torowe, o charakterystyce B-16A. Z każdej tablicy na-
leży wyprowadzić nowy obwód odbiorczy wykonany przewodem YDY 3*2,5mm2. Do pro-
jektowanego obwodu odbiorczego przyłączone zostaną wszystkie jednostki wewnętrzne 
klimatyzacji znajdujące się w obszarze zasilania danej tablicy rozdzielczej.  
  

Model Name Type of equipment Quantity Product charge [kg]

ARUM140LTE5 MULTI V 5 2 13,50

ARUM160LTE5 MULTI V 5 1 13,50

ARUM261LTE5 MULTI V 5 1 23,00

UU18W Standard Inverter 2 1,30

Model Name Type of equipment Quantity Description

ARNU05GTRC4 4 Way Cassette 18 1600(W) / 1800(W)

ARNU07GTRC4 4 Way Cassette 55 2200(W) / 2500(W)

ARNU09GTRC4 4 Way Cassette 10 2800(W) / 3200(W)

ARNU12GTRC4 4 Way Cassette 7 3600(W) / 4000(W)

ARNU15GTQC4 4 Way Cassette 4 4500(W) / 5000(W)

ARNU18GTQC4 4 Way Cassette 2 5600(W) / 6300(W)

CV18 Ceiling Suspended 2 5000(W) / 6000(W)
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Specyfikacje techniczne jednostek ARUM140LTE5 
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Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej ARUM160LTE5 
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Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej ARUM261LTE5 
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Specyfikacja techniczna jednostki zewnętrznej UU18W 
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Charakterystyka elektryczna jednostek zewnętrznych ARUM 

 
 

 
 



Projekt nr: P583E  strona: 12 

  

 
 

Na podstawie powyższych założeń przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania 
mocy elektrycznej jednostek zewnętrznych, które zlokalizowane zostaną na dachu pawi-
lonu szpitalnego. Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Obliczenie zapotrzebowanej mocy elektrycznej 

Klimatyzacja - jednostki zewnętrzne 

Poz. Nazwa obwodu Pi KZ cosϕ PS QS 

[-] [-] [kW] [-] [-] [kW] [kVAr] 

4LVK01 Klimatyzator zewn. ARUM140LTE5 (HP14) 18,0 0,95 0,93 17,1 6,8 

4LVK02 Klimatyzator zewn. ARUM140LTE5 (HP14) 18,0 0,95 0,93 17,1 6,8 

4LVK03 Klimatyzator zewn. ARUM160LTE5 (HP16) 18,0 0,95 0,93 17,1 6,8 

4LVK04 Klimatyzator zewn. ARUM261LTE5 (HP26) 36,0 0,95 0,93 34,2 13,5 

4LVK05 Klimatyzator zewn. UU18W (230V) 5,0 0,95 0,97 4,8 1,2 

4LVK06 Klimatyzator zewn. UU18W (230V) 5,0 0,95 0,97 4,8 1,2 

4LVK07 Rezerwa (230V) 5,0 0,95 0,97 4,8 1,2 

  Rozdzielnica klimatyzacji 4LVK 105,1 0,90 0,93 95,1 36,2 

Obliczony, spodziewany prąd maksymalnego obciążenia linii zasilającej nie powi-
nien przekroczyć wartości IB=146,9A. 

E4.5. Pokrycie przewidywanego zapotrzebowania mocy 

Pokrycie przewidywanego zapotrzebowania mocy nastąpi z istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych, będących w eksploatacji służb technicznych Szpitala.  

Do zasilania wykorzystany zostanie kabel zasilania rezerwowego pawilonu szpital-
nego wyprowadzony bezpośrednio z rozdzielni niskiego napięcia abonenckiej stacji trans- 
formatowej 20/6/0,4kV „CY29”, zlokalizowanej na terenie Szpitala.  

W chwili obecnej, przedmiotowy pawilon szpitalny, zasilany jest dwoma liniami ka-
blowymi wykonanymi kablami YAKXS 4*240mm2 – 1kV, z których jedna linia spełnia 
funkcję zasilania rezerwowego, a druga – zasilania podstawowego. Obie linie wprowa-
dzone są do rozdzielnicy 1LV, poprzez wyłączniki oznaczone QPoż1 i QPoż2, pracujące 
w układzie Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) z blokadą jednoczesnego załą-
czenia. 

Schemat istniejącego układu zasilania i rozdziału mocy w pawilonie szpitalnym 
przedstawiono na rysunku 2IE02, który został załączony do niniejszej koncepcji. 

Projektowana klimatyzacja, której urządzenia (jednostki zewnętrzne) przyłączone 
zostaną do projektowanej rozdzielnicy dachowej 4LVK, zasilane będą z rezerwy jawnej 
występującej w normalnym układzie pracy (wyłącznik QPoż1 – zamknięty, wyłącznik 
QPoż2 – otwarty) w kablu zasilania rezerwowego wprowadzonego do wyłącznika QPoż2. 

Realizacja przedstawionej koncepcji zasilania klimatyzacji polegała będzie na wy-
prowadzeniu dodatkowego odpływu z kabla zasilania rezerwowego, sprzed wyłącznika 
QPoż2, podobnie do istniejącego odpływu do rozdzielnicy pożarowej 3LV (rozłącznik 
1F03). Projektowany odpływ zabezpieczony zostanie wyłącznikiem kompaktowym 
4QPoż, umieszczonym w rozdzielnicy 1LV lub w przypadku braku miejsca na jego zain-
stalowanie – w oddzielnej obudowie umieszczonej obok rozdzielnicy 1LV. Długość kabla 
odpływowego do wyłącznika 4QPoż nie może przekroczyć 3m. 

Jako 4QPoż należy zastosować wyłącznik kompaktowy 3-torowy o prądzie zna-
mionowym 160A, wyposażony w napęd silnikowy 230Vac. Wymianie ulegnie sterownik 
zarządzający pracą wyłączników QPoż1 i QPoż2, do którego włączony zostanie również 
wyłącznik 4QPoż. Sterownik realizował będzie następujący program łączeń: 

Wyłącznik Qpoż1 QPoż2 4QPoż SPoż 

Stan normalny – zasilanie podstawowe 1 0 1 0 

Stan zakłóceniowy – awaria zasilania podstawowego 0 1 0 0 

Pożar – wciśnięty przycisk SPoż 0 0 1 0 

SPoż – przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu, normalnie otwarty, ryglowany 
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Z projektowanego wyłącznika 4QPoż wyprowadzona zostanie linia zasilająca roz-
dzielnicę dachową oznaczoną 4LV, przeznaczoną do zasilania zewnętrznych jednostek 
klimatyzacji. 

Przyłączenie projektowanych urządzeń klimatyzacji w pawilonie, uwarunkowane 
jest zwiększeniem mocy przyłączeniowej obiektu z obecnych 180,-kW (patrz pismo: SP 
ZOZ ZSM/Tech/327/14 – kopia w punkcie E5) do wielkości 280,-kW (patrz tabela 1). 

E4.6. Dobór podstawowych urządzeń elektrycznych 

Doboru podstawowych urządzeń elektrycznych dokonano na podstawie obliczeń 
wykonanych przy użyciu oprogramowania Ecodial, udostępnionego przez firmę Schnei-
der Electric. Szczegółowe wyniki obliczeń znajdują się w archiwum projektanta. 
 
Założenia przyjęte do obliczeń: 
Standard instalacji IEC60364 
Standard wyłącznika IEC 60947-2 
Częstotliwość  50 Hz 

  Obciążenia ogólne 
Nazwa Sr (kVA) Pr (kW) Ir (A) Cos Ilość Biegunow

ość 
Obciążenie 
nieliniowe 

THDi 3 (%) 

AA 7 19,4 18 28 0,93 3 3F+N Nie 0 
AA 8 38,8 36,1 56 0,93 1 3F+N Nie 0 
AA 9 4,66 4,48 20,2 0,96 2 1F+N Nie 0 

gdzie: 
AA7   - jednostka zewnętrzna typu ARUM140LTE5 lub ARUM160LTE5 
AA8 – jednostka zewnętrzna typu ARUM261LTE5 
AA9 – jednostka zewnętrzna typu UU18W 
 

Obliczenia 

Obwód z łącznikiem 3 

Wyłącznik QA 3 

Ib 160 A 

Gama Compact NSX 

Oznaczenie NSX160B 

Prąd znamionowy wyłącznika 160 A 

Biegun i chroniony biegun 3P3d 
Oznaczenie wyzwalacza Micrologic 2.2 
Prąd znamionowy wyzwalacza 160 A 
Ustawienia długiego czasu opóźnienia:  
Ir 160 A  
Tr 16 s  
Ustawienia krótkiego czasu opóźnienia  
Prąd Isd 480 A  
Tsd 0,02 s  
Natychmiastowe wyzwalanie  
Prąd Ii 2400 A  
Przewód WD 3 
  
Długość 75 m 
Maks. długość NA 
Metoda instalacji 31 

E 
Wielożyłowe przewody na pionowych perfor-
owanych korytkach 

Typ przewodu Wielożyłowy 
Współczynniki korekcji  
Współczynnik korekcji 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-14 
Współczynnik termicznej rezystywności gleby 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-16 
Współczynnik obciążenia przewodu neutralnego 1 
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Standardowa tabela referencyjna E-52-1 
Współczynnik stykających się przewodów 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-20 
Współczynnik dla bezpiecznika 1 
Całkowity współczynnik 1 
Wybrana faza  
Pole przekroju 1x50 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 202 A 
Wybrany przewód neutralny  
Pole przekroju 1x50 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 202 A 
Wybrany przewód PE  
Pole przekroju 1x25 mm² 
Rdzeń Miedź 
Prąd zwarcia 
 Ik3max  Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min Ief Ief2min 
Tryb pracy Normalny 

(kA) 5,00 4,33 1,07 2,23 0,73 0,66 0,00 

Wyniki obliczeń są zgodne z raportem technicznym TR50480 CENELEC. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie założenia i dobór urządzeń. 
Zaplanowany prąd 

(A) 126,280 98,000 98,000 28,3 

Synteza dla wszystkich trybów pracy 
Spadek napięcia 

 Całkowity od obwodu górnego Obwód 

Tryb pracy Normalny 

U3L (%) 5,737 1,936 

UL1L2 (%) 6,059 1,982 

UL2L3 (%) 5,808 1,728 

UL3L1 (%) 6,059 1,982 

UL1N (%) 6,172 2,374 

UL2N (%) 5,736 1,934 

UL3N (%) 5,736 1,934 

Obwód Odbiory 7 

Wyłącznik QA 7 
Ib 28 A 
Gama Acti9 iC60 
Oznaczenie iC60N 
Prąd znamionowy wyłącznika 32 A 
Biegun i chroniony biegun 3P3d 
Oznaczenie wyzwalacza C 
Prąd znamionowy wyzwalacza 32 A 
Wyniki Dyskryminacja 

Pod prąd Limit dyskryminacja 

tryb pracy Normalny 

QA 3 
NSX160B 
Micrologic 2.2 
160 A / 3P3d 

Pelna selektywność 

 
 
 
 
 
 

 
Przewód WD 7 
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Parametry  
Długość 30 m 
Maks. długość 52 m 
Metoda instalacji 31 

E 
Wielożyłowe przewody na poziomych perforowanym 
korytku 

Typ przewodu Wielożyłowy 
Liczba dodatkowo sprzęgniętych obwodów 0 
Izolacja 
Temperatura otoczenia 
 

XLPE/PRC 
60 °C  

Ib 28 A 
Współczynniki korekcji  
Współczynnik korekcji 0,71 
Standardowa tabela referencyjna B-52-14 
Współczynnik termicznej rezystywności gleby 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-16 
Współczynnik obciążenia przewodu neutral-
nego 

1 

Standardowa tabela referencyjna E-52-1 
Współczynnik stykających się przewodów 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-20 
Współczynnik dla bezpiecznika 1 
Całkowity współczynnik 0,71 
Wybrana faza  
Pole przekroju 1x6 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 40,3 A 
Wybrany przewód neutralny  
Pole przekroju 1x6 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 40,3 A 
Wybrany przewód PE  
Pole przekroju 1x6 mm² 
Rdzeń Miedź 
Prąd zwarcia 
 Ik3max  Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min Ief Ief2min 
Tryb pracy Normalny 

(kA) 3,32 2,87 0,89 0,96 0,43 0,40 0,00 

Wyniki obliczeń są zgodne z raportem technicznym TR50480 CENELEC. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie założenia i dobór urządzeń. 
Obciążenie AA 7 
U 400 V 
S 19,4 kVA 
P 18 kW 
I 28 A 

cos 0,93 

Biegunowość 3F+N 
Połączenie fazy  
Liczba obwodów 3 
Ku (Normalny) 1 
Zaplanowany prąd 
 IL1  IL2 IL3 IN 
Tryb pracy Normalny 

(A) 28,000 28,000 28,000 0 

 
 
Spadek napięcia 

 Całkowity od obwodu górnego Obwód 

 
Tryb pracy Normalny 

U3L (%) 7,084 1,346 
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UL1L2 (%) 7,614 1,555 

UL2L3 (%) 7,363 1,555 

UL3L1 (%) 7,614 1,555 

UL1N (%) 7,518 1,346 

UL2N (%) 7,082 1,346 

UL3N (%) 7,082 1,346 

Obwód Odbiory 8 

Wyłącznik QA 8 
Ib 56 A 
Gama Acti9 iC60 
Oznaczenie iC60N 
Prąd znamionowy wyłącznika 63 A 
Zdolność wyłączeniowa 
 

10 kA 

Biegun i chroniony biegun 3P3d 
Oznaczenie wyzwalacza C 
Prąd znamionowy wyzwalacza 63 A 
Wyniki Dyskryminacja 

Pod prąd Limit dyskryminacja 

QA 3 
NSX160B 
Micrologic 2.2 
160 A / 3P3d 

Pelna selektywność 

Przewód WD 8 
Długość 30 m 
Maks. długość 141 m 
Metoda instalacji 31 

E 
Wielożyłowe przewody na poziomych perforo-
wanym korytku 

Typ przewodu Wielożyłowy 
Liczba dodatkowo sprzęgniętych obwodów 0 
Izolacja 
Temperatura otoczenia 
 

XLPE/PRC 
60 °C  

Ib 56 A 
Współczynniki korekcji  
Współczynnik korekcji 0,71 
Standardowa tabela referencyjna B-52-14 
Współczynnik termicznej rezystywności gleby 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-16 
Współczynnik obciążenia przewodu neutral-
nego 

1 

Standardowa tabela referencyjna E-52-1 
Współczynnik stykających się przewodów 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-20 
Współczynnik dla bezpiecznika 1 
Całkowity współczynnik 0,71 
Wybrana faza  
Pole przekroju 1x16 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 74,6 A 
Wybrany przewód neutralny  
Pole przekroju 1x16 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 74,6 A 
Wybrany przewód PE  
Pole przekroju 1x16 mm² 
Rdzeń Miedź 
Prąd zwarcia 
 Ik3max  Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min Ief Ief2min 
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(kA) 3,32 2,87 0,89 1,50 0,58 0,53 0,00 

Wyniki obliczeń są zgodne z raportem technicznym TR50480 CENELEC. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie założenia i dobór urządzeń. 
Obciążenie AA 8 
U 400 V 
S 38,8 kVA 
P 36,1 kW 
I 56 A 

cos 0,93 

Biegunowość 3F+N 
Zaplanowany prąd 
 IL1  IL2 IL3 IN 

 (A) 56,000 56,000 56,000 0 

Spadek napięcia 

 Całkowity od obwodu górnego Obwód 

Tryb pracy Normalny 

U3L (%) 6,761 1,023 

UL1L2 (%) 7,241 1,182 

UL2L3 (%) 6,989 1,182 

UL3L1 (%) 7,241 1,182 

UL1N (%) 7,195 1,023 

UL2N (%) 6,759 1,023 

UL3N (%) 6,759 1,023 

 

Obwód Odbiory 9 

Wyłącznik QA 9 
Ib 25 A 
Gama Acti9 iC60 
Oznaczenie iC60N 
Prąd znamionowy wyłącznika 25 A 
Zdolność wyłączeniowa 
 

10 kA 

Biegun i chroniony biegun 2P1d 
Oznaczenie wyzwalacza C 
Prąd znamionowy wyzwalacza 25 A 
Wyniki Dyskryminacja 

Pod prąd Limit dyskryminacja 

QA 3 
NSX160B 
Micrologic 2.2 
160 A / 3P3d 

Pelna selektywność 

Przewód WD 9 
Długość 20 m 
Maks. długość 18,3 m 
Metoda instalacji 31 

E 
Wielożyłowe przewody na poziomych perforowanym 
korytku 

Typ przewodu Wielożyłowy 
Izolacja 
Temperatura otoczenia 
 
 
 
 
 

XLPE/PRC 
60 °C  

Ib 20 A 
Informacje o doborze Przewód CSA WD 9 został zwiększony z 2,5 do 4 by uz-

yskać odpowiedni spadek napięcia.. 
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Współczynniki korekcji  
Współczynnik korekcji 0,71 
Standardowa tabela referencyjna B-52-14 
Współczynnik termicznej rezystywności 
gleby 

1 

Standardowa tabela referencyjna B-52-16 
Współczynnik obciążenia przewodu neu-
tralnego 

1 

Standardowa tabela referencyjna E-52-1 
Współczynnik stykających się przewodów 1 
Standardowa tabela referencyjna B-52-20 
Współczynnik dla bezpiecznika 1 
Całkowity współczynnik 0,71 
Wybrana faza  
Pole przekroju 1x4 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 36,5 A 
Wybrany przewód neutralny  
Pole przekroju 1x4 mm² 
Rdzeń Miedź 
Iz w warunkach rzeczywistych 36,5 A 
Wybrany przewód PE  
Pole przekroju 1x4 mm² 
Rdzeń Miedź 
Prąd zwarcia 
 Ik3max  Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min Ief Ief2min 

(kA) 3,32 2,87 0,89 0,96 0,43 0,40 0,00 

Wyniki obliczeń są zgodne z raportem technicznym TR50480 CENELEC. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie założenia i dobór urządzeń. 
Obciążenie AA 9 
U 400 V 
S 4,66 kVA 
P 4,48 kW 
I 20,2 A 

cos 0,96 

Biegunowość 1F+N 
Połączenie fazy L1-N 
Liczba obwodów 2 
Ku (Normalny) 1 
Zaplanowany prąd 
 IL1  IL2 IL3 IN 

 (A) 20,200 0,000 0,000 20,2 

Spadek napięcia 

 Całkowity od obwodu górnego Obwód 

U3L (%) 6,736 0,999 

UL1L2 (%) 6,059 0,000 

UL2L3 (%) 5,808 0,000 

UL3L1 (%) 6,059 0,000 

UL1N (%) 8,169 1,997 

UL2N (%) 5,736 0,000 

UL3N (%) 5,736 0,000 

 

E4.7. Instalacje elektryczne  

E4.7.1. Instalacja kabli zasilających urządzenia zewnętrzne na dachu 

Z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, z rozdzielnicy 1LV, z zastrzeżeniem po-
danym w punkcie E4.5, wyprowadzona zostanie linia zasilająca WD3 wykonana kablem 
YKXS 4*50mm2 + YKXS 1*25mm2 (PE) do rozdzielnicy 4LVK umieszczonej na dachu 
budynku. Linię należy prowadzić w istniejących trasach kablowych na poziomie parteru a 
następnie w istniejącym szachcie kablowym. Zastrzega się warunek prowadzenia kabli w 
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sposób nie dotykający istniejących kabli (np. poza korytkiem) lub z zachowanie odstępu 
od innych kabli co najmniej 30mm. 

Na dachu projektowane kable należy ułożyć w korytku metalowym perforowanym z 
pokrywą pełną, prowadzonym po powierzchni dachu na betonowych elementach wspor-
czych klejonych do pokrycia dachu. Układanie korytek perforowanych na podstawach be-
tonowych, klejonych do powierzchni dachu, zapewni swobodny przepływ powietrza przez 
trasy kablowe. Przy doborze kabli przyjęto obliczeniową temperaturę otoczenia kabli - 
60°C (w okresie letnim). 

E4.7.2. Instalacja obwodów zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzacji  

Instalację należy wykonać przewodem YDY 3*2,5mm2 prowadzonym w istnieją-
cych trasach kablowych, nad sufitami podwieszonymi. Puszki rozgałęźne natynkowe, z 
pokrywą przykręcaną lub mocowaną zatrzaskowo.  

Sposób instalacji przewodów należy, w tym przypadku, skoordynować z wykony-
wanymi instalacjami klimatyzacyjnymi.  

E4.8. Rozdzielnica dachowa 4LVK 

Projektuje się zastosowanie rozdzielnicy dachowej w oparciu o system Mi firmy 
HENSEL. Proponuje się obudowę skrzynkową z poliwęglanu, o stopniu ochrony IP65 i 
odporności na udary mechaniczne IK08, wykonaną w II klasie ochronności. 

W przypadku zastosowania obudowy innego systemu - należy zachować podane 
powyżej parametry. 

Rozdzielnice należy przymocować do konstrukcji wsporczej urządzeń klimatyza-
cyjnych zewnętrznych.  

E4.9. Instalacja połączeń wyrównawczych 
W rozdzielnicy dachowej należy wykonać połączenia wyrównawcze, łącząc szynę 

PE rozdzielnicy z siatką zwodów poziomych instalacji odgromowej. Połączenie wykonać 
przewodem LgY 10mm2 o kolorze izolacji zielonożółtym, ułożonymi na dachu, w rurce lub 
korytku metalowym. Połączenie przewodu LgY z drutem DFe/Zn należy wykonać stosu-
jąc zacisk Al-Cu.  

Do szyny PE w rozdzielnicy należy przyłączyć również wszystkie metalowe ruro-
ciągi technologiczne klimatyzacji wyprowadzone na dach. Połączenia takie należy wyko-
nać stosując odpowiednio dobrane obejmy na poszczególne rury. 

E4.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłą-

czenie napięcia w układzie sieciowym TN-S.  
W projektowanym obiekcie ochronie podlegają obudowy wszystkich urządzeń kli-

matyzacyjnych zainstalowanych w obiekcie i przyłączonych na stałe. 

E4.11. Ochrona odgromowa 
Zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne na dachu wymuszają rozbudowę istnie-

jącej instalacji odgromowej na dachu budynku. Rozbudowa ta polegała będzie na instala-
cji masztów odgromowych na podstawach betonowych rozmieszczonych z zachowaniem 
odstępów izolacyjnych od chronionych urządzeń oraz zastosowania kątów ochrony dla III 
klasy urządzenia LPS przy rozmieszczeniu masztów na dachu. 

E4.12. Uwagi końcowe 
1. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych na-

leży stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za do-
puszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których, zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-

riami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą technicz-
ną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

2. Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie, w którym występują instalacje elek-
tryczne pod napięciem, zaleca się szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót 
związanych z kuciem lub osadzaniem konstrukcji wsporczych. W przypadku niepew-
ności co do przebiegu czynnych instalacji elektrycznych w pobliżu lub w obszarze pro-
wadzenia robót, zaleca się wyłączenie wszystkich instalacji elektrycznych w tym ob-
szarze. Prace powinny być koordynowane i wykonywane pod bezpośrednim nadzorem 
służb utrzymania ruchu elektrycznego użytkownika obiektu. 
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E5. Warunki przyłączenia pawilonu do wewnętrznej sieci nN 

 
 
 



E6. Schemat obliczeniowy instalacji elektrycznych 

 














