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1. Przedmiot i zakres projektu
1.1.1. W zakres projektu wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.
Zakres projektu:
 Rozbudowa istniejących tablic elektrycznych o dodatkowe wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo prądowe z członem nadmiarowo prądowym.
 Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
1.2.

Podstawa opracowania
Obowiązujące przepisy i normy,
Decyzja PSP nr
Decyzja PSP nr

.

Pomiar energii elektrycznej.
Pomiar zużytej energii elektrycznej dla obsługi budynku Domu Dziecka nie
ulega zmianie.
1.3. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.
Instalacje oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodami ognioodpornymi. Przewody te muszą być montowane do podłoża za pomocą osprzętu ognioodpornego posiadającego dopuszczenie CNBOP.
Rurki elektroinstalacyjne należy stosować przy każdym przejściu przez ściany i
stropy.
Oprawy oświetleniowe awaryjne ewakuacyjne należy zasilić przewodami 2 żyłowymi
typu HDGs 2x1,5mm2 PH90.
Zasilanie opraw awaryjnych należy wziąć z tablic T3, T5, T6, T8, T10 i TG. W tym celu
należy zdemontować płytę izolacyjną czołową w tablicach, wyciąć w nich otwór pod zabezpieczenia typu P312 B10. Oprawy awaryjne doświetlają również miejsca, gdzie
znajdują się gaśnice, hydranty i apteczka pierwszej pomocy.
Zaprojektowano oprawy typu:
Logica LED LG 4W SE 1H IP65, PIKT. TYP 1 – EW1
Logica LED SIGN 4W SE 1H IP65, NS, PIKT. SIGN – EW2
Logica LED LG 4W SE 1H IP65, PIKT. TYP 2 – EW1
Logica LED 4W SE 1H, NS, IP65, NS – AW1
F65LED AT OPTICOM max 7,5W SE/SA 1H LTO, IP65 – AW2
1.4. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
W projektowanym obiekcie występuje sieć typu TN-C-S. Układ ten zapewnia
rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewód PE i N. Rozdzielenie tych funkcji występuje w tablicy głównej. Przewodu ochronnego i neutralno ochronnego nie wolno
zabezpieczać ani przerywać sprzętem łącznikowym. Ochronie podlegają wszystkie
elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy obudowy tablic rozdzielczych (metalowych),
styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych urządzeń elektroenergetycznych.
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1.12. Próby i badania powykonawcze.
Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione
wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary:
Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,
Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
Wyłączników różnicowo prądowych przeciw porażeniowych,
Sprawdzenia biegunowości,
Próby zadziałania urządzeń,
Pomiary natężenia oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. BILANS ENERGETYCZNY DLA BUDYNKU
Prądy znamionowe zabezpieczeń wlz-tów zabepieczają niewielki wzrost mocy
przez oprawy awaryjne.
Oprawy awaryjne są zaprojektowane w II klasie ochronności.
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
3.1. Układ sieciowy - TN-C-S dla napięć II zakresu.
-ochrona przed dotykiem bezpośrednim,
-ochrona przed dotykiem pośrednim,
-ochrona przed prądami przetężeniowymi,
3.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim.
-zastosowanie izolowanych części czynnych,
-zastosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony IP65,
3.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim.
-samoczynne wyłączenie zasilania - wyłączenie zasilania,
-zastosowanie uzupełniającego środka ochrony przy użyciu uziemienia ochronnego.
W projekcie zasilania elektrycznego przyjęto max dopuszczalne czasy wyłączeń:
-dla głównych linii zasilających - do 5s, dla wlz-tów - do 0,4s
Wyłączenie zasilania będzie realizowane przez:
-urządzenia ochronne różnicowo prądowe przeciwporażeniowe z członem nadmiarowo prądowym. Uziemienia ochronne powinny łączyć ze sobą następujące części
przewodzące:
-przewód ochronny obwodu rozdzielczego,
-gł. szynę uziemiającą w TG,
3.4. Ochrona przed prądami przetężeniowymi.
Realizowana przez urządzenia nadmiarowo prądowe.
3.5. Ochrona przed prądem zakłóceniowym.
Odbiorniki powinny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Unii
Europejskiej i posiadać filtry przeciwzakłóceniowe.
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3.6. Normy i opracowania związane z projektem wykonawczo budowlanym.
1)
Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r wraz ze zmianami.
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wraz ze zmianami,
Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają:
1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z
późn. zm.),
2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386),
3. Ustawa „Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1504).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690).
Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa:
 PN-EN 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z
ustanowionych dotychczas arkuszy.
Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
musi spełniać między innymi wymogi norm i pism:
N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”.
4.UWAGI KOŃCOWE
Można stosować materiały zamienne innych producentów pod warunkiem,
że nie będą o gorszych parametrach technicznych i będą zaakceptowane
przez inwestora i projektanta. W tym celu wykonawca złoży u inwestora w
formie pisemnej zestawienie tabelaryczne materiałów projektowanych i
zamiennych wraz z kartami katalogowymi z danymi technicznymi materiałów projektowanych i zamiennych. Jeśli chodzi o oprawy to wykonawca
może wybrać innego producenta ale będzie musiał wykonać obliczenia
natężenia oświetlenia dla opraw zamiennych.
Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej
przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności:
 Projekt wykonawczy,
 Normy techniczne, Prawo budowlane,
 Ustawa „Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000
r., Nr 106, poz. 1126),
 Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),
 Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).
Ponadto:
 Części metalowe zabezpieczyć przed korozją,
 Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami
z pozytywnym wynikiem,
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Materiały i wyroby budowlane.
-

-

Do robót elektromontażowych objętych projektem należy stosować wyroby i
materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
Certyfikaty na znak bezpieczeństwa
Deklaracje zgodności i właściwości użytkowych.

Wpływ obiektu na środowisko
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Linia zasilająca n/n w trakcie
eksploatacji nie będzie emitowała hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń. Instalacja ta nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne
elementy środowiska naturalnego.
Wytyczne i nadzór.
Przed przystąpieniem do prac należy:
Po zakończeniu robót wykonać:
- pomiary powykonawcze zakończone pozytywnym protokołem pomiarów,
 pomiar rezystancji izolacji kabli
 ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych
 pomiar rezystancji izolacji elektrycznej przewodów
 pomiar wyłączników różnicowo prądowych
 pomiar natężenia oświetlenia
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
6.
7.

Nazwa
Oprawa Formula F65LED AT OPTICOM 7,5W SE/SA 1h LTO IP65 – AW2
Oprawa Logica LED SIGN 4W SE 1h IP65, NS, PIKT, SIGN – EW2
Oprawa Logica LED LG 4W SE 1h IP65, PIKT, typ 1 – EW1
Oprawa Logica LED LG 4W SE 1h IP65, PIKT, typ 2 – EW3
Oprawa Logica LED 4W SE 1h IP65, NS, NS – AW1
Przewód HDGs 2x1,5 mm2
przewody izolowane jednożyłowe LgY 6mm2
Wyłącznik przeciwporażeniowy typu P312 B10
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami z certyfikatem CNBOP
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Jm
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m
m
szt.
kg

Ilość
4
19
14
3
26
380
14
5
6
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