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1. Podstawa opracowania.
- Podkłady architektoniczno-budowlane.
- Wytyczne z branży sanitarnej.
- 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
- tablicę rozdzielczą
- instalacje wentylacji

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

3.1. Zasilanie projektowanych instalacji elektrycznych pomieszczeń WC, gabinetu oraz
sali.
Zasilanie projektowanych instalacji odbywać się będzie z istniejących tablic rozdzielczych. W związku z
tym należy:
- rozbudować istn. tablicę rozdzielczą TG-400/230V o obudowę wnękową min. 12 modułową i
wyposażyć ją zgodnie z rys. nr E-1.
- wymienić wlz zasilający tablicę rozdzielczą TGI-400/230V na YKYżo 5x16 ( istniejący podlicznik w
obwodzie z tablicy TG do TGI nie spełnia założonej roli tj. pomiaru energii elektrycznej obiektu
szkoły podstawowej. Należy rozważyć celowość takiego rozwiązania)
- w istn. tablicy rozdzielczej TGI-400/230V wymienić rozłącznik bezpiecznikowy ( na 32A) w polu
zasilającym tablicę rozdzielczą TBI-400/230V
- wymienić wlz-ty zasilające tablice rozdzielcze TBI-400/230V oraz TBII-400/230V na YDYżo 5x10
- wymienić obudowy tablic rozdzielczych TBI-400/230V oraz TBII-400/230V na np. RW-4x12 prod.
LEGRAND i wyposażyć je zgodnie z rys. nr E-1
Uwaga:
- w związku ze wzrostem mocy obiektu o Pi=21,3kW (Ps=10,91kW) zachodzi
konieczność wystąpienia do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy
szczytowej i na podstawie otrzymanych t.w.p. należy przystosować istniejący układ
zasilania do zwiększonego poboru mocy. Zwiększenie mocy szczytowej obiektu nie
leży w zakresie niniejszego opracowania

-

podczas wykonawstwa można zastosować obudowy oraz aparaturę innych
producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych podanych na
schematach na rys. nr E-1

3.2. Instalacja podstawowego oświetlenia wewnętrznego.
Oświetlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe . Przyjęto oświetlenie fluorescencyjne.
Do doboru parametrów oświetlenia podstawowego posłużono 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 i czujniki obecności. Wyłączniki światła na
wys. 1,3 m od posadzki. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodem YDYżop 3x1,5 jako p/t
z osprzętem p/t. W miejscach narażonych na okresowe działanie wody stosować osprzęt szczelny
min. IP44. W ścianach typu karton gips przewody prowadzić w niepalnych rurkach osłonowych.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia we
wszystkich pomieszczeniach, sporządzić protokół z badań i przekazać go użytkownikowi.

3.3. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
Zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania o autonomii 1h.
Uruchomienie opraw ewakuacyjnych nastąpi automatycznie w chwili zaniku napięcia zasilania.
Umożliwi to ewakuację z obiektu przy zaniku napięcia zasilającego sieci.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (podłoga) zgodnie z PN-EN 1838:2005,
sporządzić protokół z badań i przekazać go użytkownikowi.

3.4. Instalacja gniazd 1-fazowych.
Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych p/t do zasilania urządzeń ogólnego przeznaczenia,
suszarek do rąk oraz urządzeń gabinetu.
Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodów gniazd z tablic rozdzielczych.
Instalację wykonać przewodem YDY żo 3x2,5 jako p/t z osprzętem p/t. W ścianach typu karton gips
instalację prowadzić w niepalnych rurkach ochronnych.
Gniazda montować na wysokości:
- 0,3m od poziomu podłogi - gniazda ogólne w sali oraz gabinecie
- 1,15m od poz. podłogi - gniazda nad szafkami w gabinecie
- 1,4m od poz. podłogi - gniazda w WC
W miejscach narażonych na okresowe oddziaływanie wody i wilgoć stosować osprzęt o stopniu
ochrony min IP44.

3.5. Zasilanie urządzeń wentylacji.
Zgodnie z PB-część sanitarna w obiekcie projektuje się wentylację mechaniczną i grawitacyjną.
Wszystkie wentylatory zasilane będą zgodnie ze schematem pokazanym na rys. nr E-1. Sterowanie
wentylatorami w pomieszczeniu sanitarnym razem z oświetleniem pomieszczenia.
UWAGA:
a) Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg PB-część sanitarna.
b) W niniejszym opracowaniu projektuje się jedynie wykonanie zasilania urządzeń
wentylacyjnych.
4. Instalacje ochronne.
Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w systemie
TN-S.
Ochronę przeciwporażeniową projektuje się zrealizować w taki sposób, aby w przypadku
różnorodnych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi nie dochodziło
do porażenia elektrycznego.
Dla instalacji w układzie sieci TN o napięciu zasilania 230/400V zastosowano ochronę
przeciwporażeniową:

- 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 różnicowoprądowe o znamionowym prądzie
różnicowym zadziałania 30mA
 Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
Ochronę zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Zastosowano urządzenia
zabezpieczające:
- przetężeniowe (nadprądowe) takie jak bezpieczniki, wyłączniki,
- urządzenia różnicowoprądowe.
- wykonano też połączenia wyrównawcze
 Instalacja połączeń wyrównawczych
W pomieszczeniach sanitarnych oraz gabinecie należy przewodem LgY4 wykonać miejscowe
połączenia wyrównawcze. Połączenia sprowadzić do jednego miejsca (puszki instalacyjnej) a
następnie przewodem LgY102 połączyć z główną szyną wyrównawczą obiektu.
Szczegóły instalacji połączeń wyrównawczych w projekcie wykonawczym.
5. Sposób wykonania instalacji.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności
ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.
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:
Tablice rozdzielcze wykonać jako wnękowe. Po zabudowaniu tablicy wykonać obróbkę murarską
tablicy.
c/ Osprzęt:
W całym obiekcie stosować osprzęt podtynkowy np. 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 zabudować osprzęt hermetyczny o IP44. Wszystkie gniazda muszą
być z bolcem ochronnym.
6. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.
6.1. Instalacja elektryczna.
Wykonaną instalację podczas montażu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
należy poddać tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały
spełnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dział 134-montaż. Sprawdzenie odbiorcze
wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-6-61. Zakres badań odbiorczych obejmuje "oględziny" i
"próby".
 Oględziny.
Należy sprawdzić co najmniej:
- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - dział 471 normy,
- ochronę zapewniająca bezpieczeństwo - arkusz 481,
- ochronę przed prądem przetężeniowym - arkusz 43,
- ochronę przeciwpożarową - 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,
- 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 umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację,
 Próby instalacji.
Do prób należy 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, że 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) - należy dwukrotnie przeprowadzić próbę wykonując
kolejno:uruchomienie urządzenia, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia.
- pomiary natężenia oświetlania podstawowego i ewakuacyjnego.
Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie obowiązujące sprawdzenia zakończyły się
wynikiem dodatnim. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, należy je usunąć a następnie
powtórzyć te sprawdzenia, dla których wynik usterka mogła mieć wpływ. Każde 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. Konserwacja instalacji elektrycznej .
W celu osiągnięcia założonego czasu użytkowania instalacji elektrycznej, należy 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 należy uwzględniać wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 603643;2000, tak aby w założonym 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 wyposażenia zapewniała osiągnięcie przewidzianego czasu użytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane określa najdłuższy dopuszczalny okres między kolejnymi sprawdzeniami
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie może 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 eksploatacyjnoruchowej instalacji elektrycznej i urządzeń sporządzonej przez użytkownika dla konkretnego obiektu.
Jednak nie może on być dłuższy niż najdłuższy dopuszczalny okres między sprawdzeniami instalacji
eksploatowanych określony aktualnie w obowiązujących przepisach krajowych. Ostateczną decyzję w
tej sprawie podejmie użytkownik.
8. Uwagi końcowe.
a/ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy 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 montażowe 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 tablicy rozdzielczej należy opisać.
f/ Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż wymienione w projekcie pod
warunkiem:
- posiadania przez te urządzenia aktualnych certyfikatów stwierdzających, że 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 niż urządzenia projektowane,
- uwzględnienia wymogów zawartych w certyfikatach zgodności w zakresie kompatybilności.
- po wyrażeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.
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OZNACZENIA:

ŁĄCZNIK KLAWISZOWY JEDNOBIEGUNOWY P/T,230V,16A,
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ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok
LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
INDEKS
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SYMBOL

TYP OPRAWY

ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY P/T,230V,16A,

ul. Koraszewskiego 19 46-050 Tarnów Opolski

GNIAZDO WTYKOWE ,P/T,BRYZGOSZCZELNE,230V,16A, L,N,PE

Projektował:

GNIAZDO WTYKOWE ,P/T,PODWÓJNE,230V,16A, L,N,PE

Opracował:

CZUJNIK OBECNOŚCI
WENTYLATOR ZGODNIE Z CZ. INSTALACYJNĄ PROJEKTU
UWAGI:

mgr inż.

Piotr Labus

tel.: 608 245 343
Podpis:

nr upr.:
109/89/Op

Podpis:

Piotr Scześniok
Opracował:
mgr inż. Paweł Szymonek
mgr inż.

Podpis:

Inwestor:
Skala:
Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
Inwestycja:
12.2013
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Data:
budynku szkoły podstawowej i
Rewizja: 19/12/13
gimnazjum
Stadium:
Prószków, ul. Szkolna 6, pgr: 991

P.B.

Nr rys.
Temat:
Plan instalacji elektr. - I piętro.
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ŁĄCZNIK KLAWISZOWY JEDNOBIEGUNOWY P/T,230V,16A,

ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo Piotr Scześniok

ŁĄCZNIK KLAWISZOWY JEDNOBIEGUNOWY P/T,230V,16A, BRYZGOSZCZELNY,

ul. Koraszewskiego 19 46-050 Tarnów Opolski

ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY P/T,230V,16A,

TYP OPRAWY

GNIAZDO WTYKOWE ,P/T,BRYZGOSZCZELNE,230V,16A, L,N,PE

A.1

GNIAZDO WTYKOWE ,P/T,PODWÓJNE,230V,16A, L,N,PE
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B.1
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Projektował:
mgr inż.

Piotr Labus

tel.: 608 245 343
Podpis:

nr upr.:
109/89/Op

Podpis:

Opracował:

Piotr Scześniok
Opracował:
mgr inż. Paweł Szymonek
mgr inż.

Podpis:

Inwestor:
Skala:
Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
Inwestycja:
12.2013
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Data:
budynku szkoły podstawowej i
Rewizja: 19/12/13
gimnazjum
Stadium:
Prószków, ul. Szkolna 6, pgr: 991

P.B.

Temat:
Nr rys.
Plan instalacji elektr. - II piętro.
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-322-LNG-ICU *

Pan PIOTR LABUS o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0412/01
adres zamieszkania ul. LUDOWA nr 33, 45-820 OPOLE
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2014-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:
Wiktor Abramek, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska

