
 

Załącznik nr 4 

 

Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej 

 

Tablica elektryczna – mieszkaniowa. 

W każdym mieszkaniu w przedpokoju powinna być usytuowana rozdzielnica (tablica) 

mieszkaniowa TM o budowie modułowej. W lokalu należy zlokalizować teletechniczną 

skrzynkę mieszkaniową TSM dla potrzeb instalacji teletechnicznych. 

Lokalizacja TM i TSM w przedpokoju lub korytarzu – zalecana wysokość montaż 1,1 m ÷ 

2,20m ( dla TM ) 

W mieszkaniu należy przewidzieć w salonie jedno gniazdo RTV oraz jedno gniazdo RJ45 w 

okolicy TV. Okablowanie w mieszkaniu należy prowadzić pod tynkiem wg wytycznych 

zawartych w N SEP-E-002– ilość i lokalizacja wg przedstawionej dokumentacji 

W ramach instalacji AV/TEL należy wykonać instalację telewizji naziemnej ale tylko w 

przypadku jeżeli jest w budynku zbiorcza instalacja antenowa na dachu. Sygnał z anten 

powinien być  przesyłany infrastrukturą okablowania do skrzynek TSM, następnie do 

gniazdka RTV. Do weryfikacji na etapie ofertowania. 

 

Instalacje w mieszkaniach. 

Dla każdego mieszkania przyjmuje się moc zapotrzebowaną 12,5 kW, co odpowiada 

zabezpieczeniu przedlicznikowemu w RM-L wyłącznikiem instalacyjnym (nadprądowym) 3 – 

polowym o charakterystyce D i prądzie znamionowym 25 A. 

Instalacja oświetleniowa - bez opraw oświetleniowych, wypusty sufitowe zakończone 

złączem świecznikowym (kostką) i haczykiem, wyłączniki w średnim standardzie, osprzęt 

modułowy. 

Ilości wypustów oświetleniowych w lokalach mieszkalnych, zgodna ze standardami 

Inwestora, należy określić na etapie projektu wykonawczego. 

Należy przewidzieć gniazda wtyczkowe 230 V, puszki pod osprzęt modułowy, dla zmywarki, 

pralki oddzielne gniazda. 

Ilości i rozmieszczenie punktów elektrycznych w lokalach mieszkalnych należy przyjąć wg 

załączonych planów i rysunków. 

Długości zapasów przewodów: przy wypustach ściennych 20 cm, przy wypustach sufitowych 

20 cm, przy wypustach ściennych w łazienkach 50 cm. 

W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: 

 oświetlenia, 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 



 gniazd wtyczkowych w łazience, 

 gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni, 

 oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. 

Mieszkaniowe obwody oświetleniowe i siłowe należy wyprowadzić z tablicy mieszkaniowej 

TM. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonać wg następujących wytycznych: 

- Instalację w lokalu należy wykonać w systemie TN-S 

- Obwody gniazdowe należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5 

- Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5 

Wykonawca powinien wykonać schemat TM przed wykonaniem instalacji. 

Przed każdym mieszkaniem należy zainstalować przycisk „dzwonek” który będzie działał we 

współpracy z domofonem lub w przypadku braku możliwości jako dwie oddzielne instalacje: 

Instalację dzwonka zasilaną z obwodu230 V a instalację domofonową z obwodu 12 V. 

Przewody w mieszkaniach należy układać pod tynkiem w ścianach, bez puszek 

rozgałęźnych w pasie od 30 do 45cm od stropu oraz w warstwach posadzkowych.  

 

W lokalu należy przewidzieć połączenia wyrównawcze miejscowe powinny być wykonane 

głównie w łazienkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
















