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I.                       Opis techniczny -  część elektroenergetyczna

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych budynku wielofunkcyjnego  
przy ul. Moniuszki 3 w Białej dz. nr 931,932

1.   Podstawa opracowania 
- zlecenie Inwestora,
- techniczne warunki przyłączenia wyd. przez TAURON Dystrybucja 
Oddział w Opolu,
- plan sytuacyjno–wysokościowy,
- projekt architektoniczno – budowlany,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- obowiązujące przepisy i normy.

 
2.  Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje:

- główną tablice rozdzielczą
- linie zasilające
- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych,
- instalację siłową,
- instalację ochronną i instalację odgromową,
- oświetlenie terenu budynku żłobka,
- instalację telefoniczną w budynku żłobka.  

     - instalację wideodomofonową..

3. Dane ogólne
W stanie istniejącym budynek będący przedmiotem opracowania zasilany jest
energią elektryczną ze złącza usytuowanego w chodniku ul. Moniuszki
przyłączem kablowym zasilającym główną tablicę rozdzielczą. Moc
zapotrzebowana na pokrycie potrzeb wynikających z projektowanej zmiany
sposobu użytkowania wynosi 22,0 kW. Urządzenia elektroenergetyczne
zasilające budynek są w stanie przesyłać energię elektryczną o tej mocy. Zatem
nie zachodzi potrzeba przebudowy przyłącza. Wymagana jest jedynie
przebudowa głównej tablicy rozdzielczej i instalacji odbiorczych , stosownie do
projektowanej modernizacji. Zasilanie budynku gospodarczego odbywać się
będzie nadal linią napowietrzną po wymianie przewodów i konstrukcji nośnych.
W budynku gospodarczym zaprojektowano instalację elektryczną
dostosowując ją do potrzeb wynikających z funkcji pomieszczeń.  



     
4. Projektowane urz ądzenia i instalacje w budynku
4.1   Główna tablica rozdzielcza i linie zasilające  
Urządzenia istniejącej głównej tablicy rozdzielczej usytuowanej w przedsionku 
wejścia do części mieszkalnej należy zdemontować. W jej miejsce należy 
zamontować główną tablicę rozdzielczą z wyposażeniem podanym na schemacie
instalacji elektrycznych. W tablicy głównej zaprojektowano wyłącznik p. 
pożarowy DPX -125 wyposażony w wyzwalacz wzrostowy, który będzie 
uruchamiany dwoma przyciskami zabudowanymi w rejonie wejść do budynku, 
zabezpieczenia przedlicznikowe, liczniki energii elektrycznej, i ochronniki 
przepięciowe.  Drzwi tablicy głównej należy oznakować znakiem 
bezpieczeństwa wg PN-N-01256-4:1997Znaki bezpieczeństwa, techniczne 
środki przeciwpożarowe:”PRZECIW POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. 
Przyciski do zdalnego sterowania wyłącznikiem należy zainstalować przy 
drzwiach wejściowych od wewnątrz  w obudowie pożarowej i oznaczyć je 
”PRZECIW POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”.  Obwody sterowania 
wyłącznikiem p. poż. zaprojektowano przewodami HLGs 3*1mm ułożonymi 
pod tynkiem. Z tablicy tej zasilane będą przewodami ułożonymi pod tynkiem, 
rozdzielnica żłobka, dwie rozdzielnice mieszkaniowe, i odbiory administracyjne 
w tym rozdzielnica kotłowni. Rodzaje przewodów,  ich przekroje i sposób 
ułożenia podano na schemacie instalacji elektrycznych.
Rozdzielnice  zaprojektowano wg rozwiązań firmy LEGRAND.
Szczegóły odnośnie projektowanych urządzeń elektrycznych podano na
rysunkach.

4.2 Instalacje elektryczne i osprzęt
Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami typu YDY 750V ułożonymi
głównie pod tynkiem. Doprowadzenie przewodów do kotła grzewczego
wykonać w rurkach PESCHLA.
W w pomieszczeniach piwnicy, sanitariatach, kuchni, w pomieszczeniach 
gospodarczych, strych i kotłowni należy stosować osprzęt szczelny IP54 
osadzony jako podtynkowy , w pozostałych pomieszczeniach i korytarzach 
zaprojektowano osprzęt podtynkowy zwykły. Gniazda wtykowe i wyłączniki 
należy instalować na wysokości 1,5 m nad podłogą.
Przekroje przewodów  podano na schemacie instalacji – rys. Nr 2/E.
W kotłowni zaprojektowano zabudowanie tablicy rozdzielczej, z której zasilany
będzie sterownik i urządzenia związane z pracą kotła oraz grzałka zasobnika
ciepłej wody po okresie grzewczym.     



4.3 Oświetlenie pomieszczeń
Oświetlenie ogólne pomieszczeń budynku   zaprojektowano stosownie do 
wymagań normy PN-EN 12464-1. Projektowe wielkości natężeń oświetlenia dla 
pomieszczeń:
– piwnice, korytarze, pomieszczenia gospodarcze - Eśr >100 Lx
– pomieszczenia sanitarne, szatnie - Eśr >200Lx
– sala zabaw - Eśr >300Lx
– pom. przygotowania posiłków i zmywania naczyń - Eśr >500Lx  
Oświetlenie pomieszczeń należy wykonać oprawami posiadającymi atesty PZH.
Dla pokoi mieszkań zaprojektowano wypusty oświetleniowe dla przyłączenia
opraw oświetleniowych dobieranych staraniem lokatorów. 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe  w ciągach komunikacyjnych 
i na salach pobytu dzieci natężeniu oświetlenia Eśr=0,5 Lx przy czasie 
oświetlania pomieszczeń nie mniejszym niż 2 godziny. 
Typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji elektrycznych.

4.4  Instalacja wyrównawcza
W piwnicy w rejonie miejsca wprowadzenia kabla zasilającego zaprojektowano
zainstalowanie głównej szyny wyrównawczej. Główną szynę wyrównawczą
należy uziemić przez połączenie z instalacja odgromową. W kuchniach,
łazienkach i kotłowni zaprojektowano zainstalowanie miejscowych szyn
wyrównawczych MSW. Szyny te należy połączyć bednarką FeZn 25x4 z
główną szyną wyrównawczą budynku i z szyną PE rozdzielnicy głównej.
Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonać przewodami DYżo o przekroju
6mm2. 

4.5 Instalacja odgromowa
Do ochrony budynku żłobka przed wyładowaniami atmosferycznymi projektuje
się instalację odgromową przewodami DFeZn śr. 8mm ułożonymi na kalenicy na
uchwytach. Przy kominach należy zainstalować za pomocą obejm maszty
odgromowe o długości 1,5 m i połączyć z przewodami instalacji odgromowej .
Zwody pionowe wykonać jako naprężane. Przewody odprowadzające połączyć z
rynnami poprzez zaciski typowe (systemowe) stosowane w instalacjach
odgromowych  natomiast z uziemieniem poprzez złącze kontrolne.
Uziemienie instalacji odgromowej  i wyrównawczej zaprojektowano jako 
prętowe pogrążane. Oporność uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 30 
omów. W przypadku uzyskania oporności większej uziomy należy rozbudować.



4.6 Oświetlenie terenu budynku.
Oświetlenie zewnętrzne terenu stanowić będą oprawy zamontowane na 
budynku w rejonie wejść oraz numery policyjne.. Załączane będą  zegarem 
astronomicznym z możliwością załączania ręcznego wyłącznikami 
instalacyjnymi. 

4.7 Instalacja telefoniczna  w budynku.
W budynku zaprojektowano instalację telefoniczną dla przyłączenia  
3 stacji telefonicznych. Instalację wykonać przewodami YTKSY 2x2x0,5 
i doprowadzić do łączówki istniejącego przyłącza telefonicznego do budynku.   

4.8 Instalacja domofonowa.
 W budynku zaprojektowano zestaw wideodomofonowy VP-707P do 
komunikacji z obsługą żłobka oraz zestaw VP-707P z dwoma panelami 
rozmównymi do komunikacji z lokatorami budynku. 

4.8 Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa
Ochronę podstawową przed porażeniem prądem stanowi izolacja. Ochronę 
dodatkowa zaprojektowano szybie wyłącznie w układzie TN-S.  
Na tablicy głównej na dopływach linii zasilających rozdzielnice należy 
zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B+C.

5. Uwagi
- do wykonania projektowanych instalacji należy stosować materiały , które 
posiadają aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.   
-prace elektromontażowe należy wykonać zgodnie z niniejszym   opracowaniem,
sztuką budowlaną, przepisami PBUE, PN-EN i BHP

                                                                           Opracował:
                                                                          mgr inż. Zbigniew Gwizdek. 



         

Spis rysunków

    
          - Schemat instalacji elektrycznych                                   rys. Nr 1/E 
          - Rzut piwnic - plan instalacji elektrycznych                  rys. Nr 2/E 
          - Rzut parteru – plan instalacji elektrycznych                rys. Nr 3/E 
          - Rzut piętra - plan instalacji elektrycznych                  rys. Nr 4/E 
          - Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznej                   rys. Nr 5/E 

     - Rzut dachu - plan instalacji odgromowej       rys. Nr 6/E
     - Rzut budynek gospodarczy – plan instalacji elektr.        rys. Nr 7/E   


