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 1. OPIS  TECHNICZNY 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekt budowlano-wykonawczy 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Warunki Techniczne Budynków i Polskie Normy  PN-HD 60364 

 

1.2 TEMAT PROJEKTU 

Projekt budowlany branŜy elektrycznej instalacji wewnętrznych dla przebudowa ze zmianą sposobu 

uŜytkowania budynku szkolnego na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach  

ambulatoryjnych w miejscowości Śmigiel przy ul. Mickiewicza 2, dz. nr 509.  

Typ stosowanego osprzętu i opraw oświetleniowe naleŜy uzgodnić z inwestorem, urządzenia 

stosowane w projekcie naleŜy traktować jako przykładowe. 

Przebudowa dotyczy tylko części byłych pomieszczeń budynku szkolnego na pomieszczenia 

przychodni, w  związku z tym zmiany te nie wpłyną na wzrost mocy poza zamówioną  
z Zakładem Energetycznym ENEA Operator. 

 

1.3 ROZDZIELNICE RG i T-2 

W miejscu wskazanym na rysunku E-1, zlokalizowana jest rozdzielnia RG, T-2.  

W rozdzielnicy RG w miejsce istniejących obwodów 8 i 10 przyłączyć projektowane zasilanie 

oświetlenia, zabezpieczenie obwodów 8 i 10 wymienić na S301 B10. Rozdzielnię RG rozbudować o 

aparaty P312 30mA B16-2szt w celu zasilenia obwodów gniazdowych, obwód platformy na 

niepełnosprawnych przyłączyć do obwodu nr 19. Istniejący obwód nr 18 przenumerować na nr 17.  

W rozdzielni T-2 zlokalizowanej na piętrze w istniejące obwody 6 i 9 przyłączyć 

nowoprojektowane zasilanie oświetlenia. Rozdzielnie rozbudować o aparat P312 30mA B16-1szt, 

który będzie obwodem nr 11. Pozostałe obwody naleŜy przenumerować 

Rozdzielnie wykonać zgodnie ze schematami załączonymi w projekcie oraz z zaleceniem 

zleceniodawcy. W rozdzielniach zaktualizować opisy rozdzielni. 
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1.4. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH   

  Instalacja gniazd wtykowych zostanie wykonana przewodami typu YDY 3x2,5mm2   

w systemie TN-S. Instalacja prowadzona będzie podtynkowo lub w listwach elektroinstalacyjnych 

oraz w przestrzeni międzysufitowej. W pomieszczeniach projektuje się zastosowanie gniazd 

wtykowych instalowanych podtynkowo. Gniazda w pomieszczeniach ogólnych umieszczać  

na wysokości około 0,30 m od poziomu podłogi, a w pomieszczeniach WC i socjalnych gniazda 

wtykowe umieszczać na wysokości 1,30m. W sanitariatach stosować gniazda wtykowe min. IP44 

Przewody elektryczne prowadzić od gniazdka do gniazdka unikając puszek łączeniowych  

i podłączania więcej niŜ  dwóch przewodów pod zaciski osprzętu. 

Trasy przewodów oraz pozostałe szczegóły wg  koncepcji wykonawcy. 

 

1.5. INSTALACJE OŚWIETLENIOWA   

W obiekcie przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia: 

• oświetlenie podstawowe 

• oświetlenie awaryjne 

Przyjęto następujące poziomy natęŜenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz  

wymaganiami zleceniodawcy: 

• Gabinety 500 lx 

• Biura ( ogólne 300lx , płaszczyzna pracy 500lx) 

• Komunikacja 100 lx 

• Pomieszczenia sanitarne, toalety, WC 200lx 

• Pomieszczenia ogólne, pomocnicze100lx 

• Magazyn  150 lx 

Załączenie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą łączników instalacyjnych 

zamontowanych na ścianch. Zastosowano łączniki jedno,  dwubiegunowe lub schodowe  

w zaleŜności od rodzaju pomieszczenia. Obwody te wykonane  będą w oparciu o przewody YDYŜo 

4x 3x (1,5 mm2) i w systemie TN-S i będą prowadzone podtynkowo ( w pomieszczeniach 

zamkniętych), umieszczonych w przestrzeni międzysufitowej lub w listwach elektroinstalacyjnych. 

Przewody elektryczne prowadzić bez puszek łączeniowych. Niezbędne połączenia przewodów 

wykonywać w głębokich puszkach instalacyjnych pod wyłącznikami oświetlenia.  

Łączniki instalacyjnej do oświetlenia umieszczać w puszkach na wysokości 1,30m. licząc od 

poziomu podłogi. 

W obiekcie w korytarzach, ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy 

oświetleniowe oznaczone „AW” i wszystkie te oprawy naleŜy wyposaŜyć w indywidualne moduły 
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awaryjne o czasie świecenia min. 2 godz. Zaleca się oznakowanie opraw Ŝółtym paskiem. 

Szczegółowe rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E-2.  

Do opraw wyposaŜonych w inwerter naleŜy doprowadzić stałą fazę zasilania z przed wyłącznika 

danego pomieszczenia.  Istnieje ewentualność przesunięcia oprawy awaryjnej w stosunku do 

umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz naleŜy zwrócić uwagę, aby zmiana ta nie sprawiła 

zmniejszenie natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego, które nie powinno być mniejsze niŜ 0,5 lx w 

kaŜdym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 lx. 

W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyŜszonym stopniu odporności na wilgoć.  

Legendę opraw oświetleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunku instalacji 

oświetlenia nr E-2. W pomieszczeniach zaprojektowano opraw firmy Plexiform, obliczenia 

wykonano przy pomocy programu DIALUX. 

Oprawy naleŜy wyposaŜyć kondensatory do kompensacji mocy biernej. Źródła światła stosować 

produkcji POLAM PHILIPS lub OSRAM o barwie białej. 

Przewody elektryczne prowadzić równolegle do ścian i stropów pod warstwą tynku minimum  

5 mm o izolacji 750V 

 

1.6. OCHRONA  PRZECIWPORAśENIOWA 

Sieć odbiorcza od złącza kablowo-pomiarowego budynku pracuje w układzie TN-S  

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N.  

Zgodnie z normą PN-HD 60364 jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano izolowanie części czynnych, jako system ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 

zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia 

wartości napięcia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowych typu 

„S”. W projektowanej instalacji wewnętrznej zastosowano system TN-S, w którym przewody 

neutralne N i ochronne PE są oddzielone. Szynę neutralną N izoluje się od konstrukcji rozdzielni  

i tablic. 

Metalowe obudowy tablic, opraw oświetleniowych, obudowy urządzeń, silników oraz kołki 

ochronne gniazd wtykowych naleŜy połączyć z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno 

wykorzystywać jako przewodu wiodącego prąd elektryczny. Przewód neutralny N i ochronny PE 

winny róŜnić się od siebie i od przewodów fazowych kolorem izolacji 
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1.7. INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA 

Instalacja odgromowa i uziemiająca nie wchodzi w zakres opracowania.  

 

1.8. SYSTEM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

W budynku został zaprojektowany system wentylacji za pomocą wentylatorów mechanicznych.  

Do miejsc umieszczenia wentylatorów zostały doprowadzone przewody zasilające zgodnie  

z rysunkami E-3 i E-4. Wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym, przyłączony jest do 

obwodu oświetlenia, w którym są zamontowane i załączane razem z oświetleniem, do których 

naleŜy doprowadzić przewód ze „stałą fazę” w pozostałych pomieszczeniach wentylator załączany 

jest łącznikiem instalacyjnym. 

Umiejscowienie poszczególnych jednostek wewnętrznych wg projektu branŜowego. 

Szczegółowy opis wentylacji w projekcie branŜowym. 

 

1.9. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Bez zmian zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku. 

 

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  

Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.  

Poprawność ochrony przeciwporaŜeniowej poprzez samoczynne szybkie wyłączenie spełniona. 
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2.1. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z rysunkami oraz z obowiązującymi przepisami i normami.  

W trakcie prac montaŜowych naleŜy przestrzegać zaleceń i wskazówek producenta zawartych  

w fabrycznych instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych. Przed oddaniem 

instalacji elektrycznej do eksploatacji naleŜy wykonać i przygotować wymagane dokumenty do 

odbioru prac instalacyjnych : 

− dokumentacja powykonawcza, 

− certyfikaty, świadectwa zgodności i atesty na zabudowane materiały i osprzęt 

elektryczny, 

− protokoły pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, rezystancji 

izolacji przewodów, kabli, badania wyłącznika róŜnicowo-prądowego oraz natęŜenia 

oświetlenia awaryjnego, 

− oświadczenie kierownika robót elektrycznych o zakończeniu prac i wykonaniu ich 

zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.  

Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. 

muszą być sporządzone w języku polskim. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach mające 

znaczenie dla ich obsługi oraz bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim 

lub oznakowane symbolami ujętymi w Polskich Normach.  
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ul. Prym. A. Krzyckiego 35 
64-117 Krzycko Wielkie 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe projekt budowlany: 
 

Przebudowa ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku szkolnego  
na zespół przychodni z rehabilitacją leczniczą w warunkach  

ambulatoryjnych 
wykonany dla : 

 
SP ZOZ 

Ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 
 

branŜa : 
ELEKTRYCZNA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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