
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY

- RYS. NR E-1 – SCHEMAT ZASILANIA.
- RYS. NR E-2 – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ.
- RYS. NR E-3 – TABLICA ROZDZIELCZA TK-400/230V – SCHEMAT
- RYS. NR E-4 – PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I GN. WTYKOWYCH.

1. Podstawa opracowania.
- Podkłady architektoniczno-budowlane.
- Wytyczne z branŜy sanitarnej.
- Uzgodnienia międzybranŜowe oraz z rzeczoznawcą ds. p.poŜ.
- Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.
- Katalogi producentów urządzeń i osprzętu elektrycznego.
- Komputerowe obliczenia oświetlenia wykonane przez producenta opraw oświetleniowych.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalację gniazd wtykowych 230V
- tablica rozdzielcza
- instalacje wentylacji
- instalacje przeciwprzepieciową
- instalację gniazd dedykowanych do zasilania komputerów
- instalacje wewnętrznej sieci komputerowe
- instalacja odgromowa

UWAGA:
Dobór, zakup i montaŜ urządzeń wentylacyjnych wg projektu PB-część sanitarna. Nie
uwzględniono tego w niniejszym projekcie .

3.Opis techniczny.

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy energii elektrycznej.
Obiekt zasilany będzie zgodnie z wydanymi przez Energia Pro Rejon Energetyczny Namysłów.
t.w.p. Od słupa nr42 do złącza kablowego zlokalizowanego w granicy działki poprowadzić linię
kablową . Następnie ze złącza kablowego poprzez skrzynkę pomiarową kablem prowadzonym w ziemi
zasilić tablicę rozdzielczą TR- 400/230V.
Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zasilane będą z ww tablicy rozdzielczej. Szczegółowy plan
trasy kabli zasilających pokazany zostanie w części wykonawczej projektu.

3.2. Projektowana tablica rozdzielcza TR-400/230V.
W obiekcie projektuje się wnękową tablicę TR-400/230V której schemat pokazano na rys. nr E-1.
Tablicę wyposaŜono w typową aparaturę rozdzielczą tj. wyłączniki instalacyjne, rozłączniki, wyłączniki
róŜnicowoprądowe, ochronniki przeciwprzepięciowe itp.
Do zasilania tablicy rozdzielczych naleŜy ułoŜyć kabel typu YLYŜo 5x16mm2 /750V p/t  .

3.3. Wyłącznik przeciwpoŜarowy prądu.
W tablicy  TR-400/230V projektuje się zabudowę przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu dla całego
obiektu.



UWAGA: Wyłącznik p.poŜ. nie wyłącza projektowanego oświetlenia ewakuacyjnego
(oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są z własnych akumulatorów).

3.4. Instalacja podstawowego oświetlenia wewnętrznego.
Oświetlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i ścienne. Przyjęto oświetlenie fluorescencyjne.
Do doboru parametrów oświetlenia podstawowego posłuŜono się normą PN-EN 12464-1 „Światło i
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”  i dokonano obliczeń
oświetlenia przy pomocy programów komputerowych dostarczonych przez producentów opraw.  Do
załączania oświetlenia projektuje się lokalne łączniki światła. Jedynie w pomieszczeniach w.c. i
przedsionka 1.1 zastosowano oprawy z czujnikiem ruchu, które załączają się automatycznie po
wykryciu ruchu w pomieszczeniu.
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary średniego natęŜenia oświetlenia we
wszystkich pomieszczeniach, sporządzić protokół z badań i przekazać go uŜytkownikowi.

3.5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
W ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniu 1.2 zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego z
własnym źródłem zasilania o autonomii 3h. Uruchomienie opraw ewakuacyjnych nastąpi
automatycznie w chwili zaniku napięcia zasilania. UmoŜliwi to ewakuację z obiektu przy zaniku
napięcia zasilającego sieci.

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary średniego natęŜenia oświetlenia
ewakuacyjnego na na drogach ewakuacyjnych (podłoga) zgodnie z PN-EN 1838:2005,
sporządzić protokół z badań i przekazać go uŜytkownikowi.

3.6. Instalacja gniazd 1-fazowych.
Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych p/t do zasilania urządzeń ogólnego przeznaczenia.
Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodów gniazd z tablic rozdzielczych.
Gniazda montować na wysokości podanej na rzucie parteru. Lokalizacja gniazd zgodnie z
oznaczeniami na rzutach.
W następujących miejscach naleŜy zastosować gniazda hermetyczne z klapką ochronną: zaplecze
kuchenne, kotłownia, w.c..

4.8. Zasilanie układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Zgodnie z PB-część sanitarna w obiekcie projektuje się układy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
•••• klimatyzatory – zostaną zabudowane w pom. Nr 1.2. NaleŜy wykonać zasilanie jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie ze schematem ideowym tablicy rozdzielczej TR-400/230V.
   Firma dostarczającą i montująca klimatyzatory wykonuje połączenie pomiędzy jednostkami oraz
cały układ sterowania pracą klimatyzatorów.
•••• wentylacja pomieszczeń – mechaniczna przy pomocy wentylatorów dachowych i centrali
wywiewnej. Załączanie ręczne lokalnie za pomocą wyłączników z regulatorem obrotów.
   Wykonać ochronę odgromową wentylatorów z zachowaniem odstępu izolacyjnego s=0,5m.

UWAGA:
a) Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg PB-część sanitarna.
b) W niniejszym opracowaniu projektuje się jedynie wykonanie zasilania urządzeń
wentylacyjnych. Oprzewodowanie i sterowanie wykonuje firma dostarczająca urządzenia
wentylacyjne.
c) Wszystkie urządzenia wentylacyjne zostały dobrane i skosztorysowane w PB-część
sanitarna.
d) Szafki zasilająco-sterownicze centrali wentylacyjnej stanowi komplet dostawy tych
urządzeń nie zostały zaprojektowane w niniejszym projekcie oraz nie zostały
uwzględnione w kosztorysie cz. elektrycznej.
Zostały one wyspecyfikowane i skosztorysowane w PB-cz. Sanitarna.

4.9. Instalacja odgromowa.
Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej na dachu obiektu oraz uziomu otokowego.



Instalację wykonać zgodnie z normami: PN-86/E-05003/01, PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-
IEC 61024-1-2.

4.10. Sieć komputerowa.
Projektowana sieć komputerowa będzie wykonana w kategorii 6 jako nieekranowana. Projektuje się ją
w oparciu o urządzenia i osprzęt firmy KRONE.

4.11. Dedykowana instalacja elektryczna.
Do zasilania komputerów przewiduje się wykonanie niezaleŜnych obwód gniazd oznaczonych „GD”.
Dla kaŜdego stanowiska projektuje się dwa pojedyncze gniazda typu "DATA". Instalację dedykowaną
wykonać przewodem YDYŜo 3x2,5mm2/750V p/t.
Urządzenia komputerowe są źródłem powstawania wyŜszych harmonicznych prądów. Z tego powodu
podczas doboru linii zasilającej do tablicy rozdzielczej instalacji dedykowanej przyjęto, Ŝe udział
najbardziej znaczącej trzeciej harmonicznej w prądzie fazowym wynosi ok. 20%. Takie załoŜenie
powoduje wprowadzenie współczynnika 0,86 zmniejszającego dopuszczalną obciąŜalność prądową
długotrwałą przewodu.

5. Instalacje ochronne.
Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.
Ochronę przeciwporaŜeniową projektuje się zrealizować w taki sposób, aby w przypadku
róŜnorodnych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi nie dochodziło
do poraŜenia elektrycznego.
Dla instalacji w układzie sieci TN o napięciu zasilania 230/400V zastosowano ochronę
przeciwporaŜeniową:
- przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa),
- przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
•••• Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).
- ochrona całkowita: przewidziano obudowy, osłony z odpowiednią izolacją podstawową,
- ochrona częściowa: umieszczając urządzenia bez izolacji podstawowej części czynnych poza
zasięgiem ręki,
- ochrona uzupełniająca: zastosowano wyłączniki róŜnicowoprądowe o znamionowym prądzie
róŜnicowym zadziałania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowej.
•••• Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
Ochronę zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Zastosowano urządzenia
zabezpieczające:
- przetęŜeniowe (nadprądowe) takie jak bezpieczniki, wyłączniki,
- urządzenia róŜnicowoprądowe.
- wykonano teŜ połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe.
•••• Instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych.
a/ główna szyna uziemiająca "GSU".
Projektuje się zabudowę głównej szyny uziemiającej "GSU" oraz wykonanie połączeń wyrównawczych
głównych i dodatkowych. Do szyny GSU naleŜy przyłączyć:
- zacisk PEN w złączu kablowym,
- zaciski PE tablic rozdzielczych,
- proj. uziom otokowy instalacji odgromowej obiektu,
- przyłącza instalacyjne: wody, kanalizacji, sieci c.o. w miejscu ich wprowadzenia do obiektu,
Zabudowę głównej szyny uziemiającej dla obiektu wymaga norma PN-IEC 60364-4-41.
Zaprojektowano ją dla uniknięcia występowania róŜnicy potencjałów między róŜnymi częściami
przewodzącymi obcymi, a takŜe między częściami przewodzącymi obcymi i częściami przewodzącymi
dostępnymi.
Szynę GSU naleŜy uziemić. Rezystancja uziemienia szyny GSU nie moŜe przekroczyć 10Ω .

b/ dodatkowe połączenia wyrównawcze.
Wszystkie połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe wykonać  zgodnie ze schematami instalacji.
Połączenia powinny być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym  i
elektrycznym i mieć moŜliwość rozłączania tylko przy uŜyciu narzędzi.



•••• Ochrona przeciwprzepięciowa.
Dla całego obiektu ochronę przed przepięciami zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-
444:1999.
System ochrony zaprojektowano w oparciu o elementy produkowane przez firmę Phoenix Contact.
W tablicy "TR-400/230V" projektuje się zabudowę zestawu ograniczników przepięć typu 1 i 2 dla
sytemu TN-S.

6. Sposób wykonania instalacji.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności
ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. W tym celu wszystkie przejścia przewodów przez stropy
naleŜy wykonać jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masą ogniochronną posiadającą aktualny
atest CNBOP z Józefowa.
a/ Układanie przewodów:
Przewody układać pod tynkiem.
Stosować puszki instalacyjne odpowiednie dla ścian murowanych i ścian szkieletowych. W ścianach
gipsowo-kartonowych wszystkie przewody układać w rurkach PCV niepalnych.
b/ Zabudowa tablic rozdzielczych:
Wszystkie tablice wykonać jako wnękowe. Po zabudowaniu tablic wykonać obróbkę murarską tablic.
c/ Osprzęt:
W całym obiekcie (oprócz kotłowni) stosować osprzęt podtynkowy prod. "POLO" serii "FIORENA"
koloru białego. W przypadku zabudowy kilku aparatów obok siebie stosować puszki i ramki
wielokrotne. Osprzęt mocować w puszkach instalacyjnych p/t odpowiednich dla ścian murowanych i
ścian szkieletowych.
W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, w.c.) zabudować osprzęt hermetyczny o IP44. Na
korytarzach i w pom. zaplecza kuchennego  gniazda z klapką ochronną. Wszystkie gniazda muszą być
z bolcem ochronnym.
W pomieszczeniu kotłowni stosować osprzęt natynkowy prod. "POLO" serii "Hermetica" koloru
białego.

7. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
7.1. Instalacja elektryczna.
Wykonaną instalację podczas montaŜu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
naleŜy poddać tak daleko jak to jest moŜliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały
spełnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dział 134-montaŜ. Sprawdzenie odbiorcze
wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-6-61. Zakres badań odbiorczych obejmuje "oględziny" i
"próby".

•••• Oględziny.
NaleŜy sprawdzić co najmniej:
 - środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym - dział 471 normy,

- ochronę zapewniająca bezpieczeństwo - arkusz 481,
- ochronę przed prądem przetęŜeniowym - arkusz 43,
- ochronę przeciwpoŜarową - dział 482,
- oprzewodowanie - punkt 527,
- zabudowane przewody - punkt 523,
- aparaturę łączeniową, nastawy zabezpieczeń - arkusz 53,
- urządzenia odłączające i do łączenia - arkusz 46,
- aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - dział 537,
- montaŜ urządzeń i środków w zaleŜności od wpływów zewnętrznych - punkt 512.2 i 522,
- oznaczenia przewodów - punkt 514.3,
- umieszczenia tablic, schematów - punkt 514.5,
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników - punkt 514.4,
- poprawności połączeń przewodów - punkt 526 (patrz IEC 1200-52),
- sprawdzenie dostępu do urządzeń umoŜliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację,

•••• Próby instalacji.
Do prób naleŜy przystąpić po oględzinach po usunięciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne
jest przystąpienie do prób przed usunięciem usterek mogących mieć wpływ na wynik prób. Zaznacza



się, Ŝe podczas badań odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prób, które potwierdziłyby
parametry znamionowe wyrobów posiadających gwarantujące jakość certyfikaty lub deklaracje
zgodności wykonania z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala się następujący zakres prób dotyczących sprawdzenia:
   - ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych,
dodatkowych
     oraz układów uziemiających (patrz punkt 612.2 normy),

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz punkt 612.3 normy),
- samoczynne wyłączenie zasilania (patrz punkt 612.6 normy),
- sprawdzenie biegunowości (patrz punkt 612.7 normy),
- wytrzymałości elektrycznej (patrz punkt 612.8 normy),
- działania (patrz punkt 612.9 normy) i załącznik B normy,
- skutków działania ciepła (patrz punkt 611.3 normy) - dopuszcza się jedynie oględziny, brak
wymogów IEC,
- spadku napięcia (patrz punkt 612.10 normy) - naleŜy dwukrotnie przeprowadzić próbę wykonując
kolejno:

     uruchomienie urządzenia, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia.
   - pomiary natęŜenia oświetlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie obowiązujące sprawdzenia zakończyły się
wynikiem dodatnim. JeŜeli w trakcie badań stwierdzono usterki, naleŜy je usunąć a następnie
powtórzyć te sprawdzenia, dla których wynik usterka mogła mieć wpływ. KaŜde czynności
sprawdzające powinny być udokumentowane protokółem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawierać dokładnie, jasno i jednoznacznie wyniki badań i
inne istotne informacje.

7.2. Instalacja piorunochronna.
WyróŜnia się trzy rodzaje badań kontrolnych:
- częściowe,
- odbiorcze,
- okresowe (eksploatacyjne).
Podczas wykonywania instalacji naleŜy wykonywać badania częściowe.
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać badania odbiorcze, którymi naleŜy objąć całą instalację
piorunochronną w obiekcie.
Badania te naleŜy wykonać zgodnie z normami: PN-86/E-05003/01, PN-IEC61024-1, PN-IEC 61024-1-
2
i powinny one obejmować:
- oględziny części nadziemnej,
- sprawdzenie ciągłości połączeń,
- pomiar rezystancji uziemienia.
Po wykonaniu badań Wykonawca sporządza protokół badań urządzenia piorunochronnego oraz
metrykę urządzenia piorunochronnego.
•••• Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy
dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metrykę urządzenia piorunochronnego,
- protokół badań,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót częściowych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych do budowy urządzenia
  piorunochronnego.
•••• Odbiór końcowy:
Odbiór końcowy przeprowadzany jest przez wykonawcę robót w obecności przedstawiciela inwestora.
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien przygotować dokumentację
powykonawczą
i sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót.
Komisja odbioru powinna: zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzić



oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją , sporządzić
protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich uwag i podjętych zaleceń.

8. Konserwacja instalacji elektrycznej .
W celu osiągnięcia załoŜonego czasu uŜytkowania instalacji elektrycznej, naleŜy ustalić częstość i
zakres jej konserwacji. Sprawy związane z konserwacją instalacji elektrycznej powinny być
uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe działanie. Przy określaniu zasad
konserwacji naleŜy uwzględniać wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-
3;2000, tak aby w załoŜonym okresie eksploatacji instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglądy, badania, konserwacja i naprawy mogły być
  wykonywane w sposób łatwy i bezpieczny,
- zapewniona była skuteczność działania środków ochrony,
- niezawodność wyposaŜenia zapewniała osiągnięcie przewidzianego czasu   uŜytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane określa najdłuŜszy dopuszczalny okres między kolejnymi sprawdzeniami
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moŜe on przekroczyć 5 lat. Zaś zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres
między sprawdzeniami i zakres sprawdzeń powinien zostać określony w instrukcji eksploatacyjno-
ruchowej instalacji elektrycznej i urządzeń sporządzonej przez uŜytkownika dla konkretnego obiektu.
Jednak nie moŜe on być dłuŜszy niŜ najdłuŜszy dopuszczalny okres między sprawdzeniami instalacji
eksploatowanych określony aktualnie w obowiązujących przepisach krajowych. Ostateczną decyzję w
tej sprawie podejmie uŜytkownik.

9. Uwagi końcowe.
a/ Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia i aparaty
elektryczne muszą posiadać znak zgodności z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat na
znak
bezpieczeństwa.
b/ Wszystkie roboty montaŜowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.
c/ Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności z obowiązującymi
przepisami i systemem jakości wykonywania robót elektrycznych.
d/ Wykonać komplet pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e/ Obwody w tablicach naleŜy opisać.
f/ Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niŜ wymienione w projekcie pod
warunkiem:
    - posiadania przez te urządzenia aktualnych certyfikatów stwierdzających, Ŝe mogą być one
wprowadzone do obrotu i nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z
ustawą z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).
    - posiadania parametrów technicznych nie gorszych niŜ urządzenia projektowane,
    - uwzględnienia wymogów zawartych w certyfikatach zgodności w zakresie kompatybilności.
    - po wyraŜeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.

Opole, marzec 2009r.             

Projektant:


