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                         W odpowiedzi na zgłoszenie w sprawie stanu technicznego części wspólnej instalacji elektrycznej 
budynku przy ul. Wrocławskiej 39  informuję, że należy wykonać następujący zakres prac, który doprowadzi 
instalację do stanu zapewniającego bezawaryjne jej funkcjonowanie : 

− Zasilanie z sieci TAURON od ZK na zewnątrz   do zabezpieczenia głównego ZG  YAKY 4x25 mm2 nie 
wymaga wymiany           

− Należy zabudować w korytarzu wejściowym od strony ul. Wrocławskiej   ( po prawej stronie ) szafę 
rozdzielczą z licznikami 3-fazowych dla  8 mieszkań oraz  licznik administracyjny  1-fazowy 

− Szafę rozdzielczą zasilić od złącza TAURONU przedłużając kabel YAKY 4x25 mm2 od istniejącego ZG 
odcinek ok. 8 m  układanym pod tynkiem. 

− W szafie rozdzielczej zabudować  rozłącznik FRX 100 A z cewką ( wyłącznik p.poż. ) wyzwolenie 
przyciskiem p.poż. natynkowym z kontrolą przy drzwiach wejściowych od środka . Przewody 
 HDGS 5x1 mm2 pod tynkiem .  

− Zabezpieczenia przedlicznikowe typ C ( wielkość w zależności od umowy lokalu  z Tauronem ) , 
ogranicznik przepięć T1 wraz z  zabezpieczenie S304 C40 oraz zabezpieczenia zalicznikowe typ B  
wielkość w zależności od mocy zamówionych przez poszczególnych lokatorów .  

− Z licznika administracji zasilić osobnymi obwodami instalację oświetlenia klatki schodowej,  domofonu i 
piwnicy . 

− oświetlenie klatki schodowej  oprawy ze źródłami  LED z czujkami ruchu pomiarem natężenia 
oświetlenia  parter 2 szt, pierwsze piętro 1 szt, drugie piętro 1 szt , trzecie piętro  1szt, poddasze 1 szt. 
strych prawa i lewa strona po jednej oprawie, dodatkowo wejście od strony podworka jeden naświetlacz 
30 W sterowany czujką ruchu z pomiarem natężenia oświetlenia.  Przewody   YDYp 1,5 mm2 instalacja 
pod tynkiem. Oświetlenie piwnicy oprawy LED  instalacja n.t. w rurkach  YDY 1,5 mm2 sterowanie 
wyłacznikiem  

− Wyprowadzić linie zasilające do poszczególnych mieszkań przewód YDYżp 5x4 mm2  szt 8 oraz i 
połączyć z instalacją mieszkań  na korytarzu lub wprowadzić do rozdzielnicy mieszkania.  

− Po wykonaniu nowego zasilania mieszkań istniejące szafki licznikowe i wnęki po demontażu zamurować 
− Prace murarskie  po ułożeniu przewodów tynki itp.  
− Schemat zasilania po wykonanych pracach  
− Pomiary instalacji elektrycznej powykonawcze 
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