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OPIS TECHNICZNY 

1. CZE$C OG~LNA.  - 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna zasilania um&& 

lchutymyjnych w budynku WZiE Politechniki G U e j .  

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt opracowano na podstawie : 

- zlecenia Inwestora 

- wytycmych podanych pnez Uzytkownika 

- wizji na obiekcie i wykonanej inwentqzacji 

- obowiqujqcych norm i przepis6w brambwych w Polsce 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejszy zakres rob6t elektrycmych w e  realizowany w budynku WZS PolitecW 

Gdahskiej. 

Naleiy wykonad nowe instalacje elektryczne : 

- zasilanie dla -6 ktyzacyjnych I wg rysunku I 

- mnta2zabezpieczml 

W sieci TNS, ochrona dodatkowa od po-n p d e m  - samoczynne wytl,czenie 

zasilania. 



1.4. NORMY I PRZEPISY. 

Nomy 

PN-IEC 364-4-481: 1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqa bezpieczeiktwo. 

DoMr Arodkciw ochrony w zale2noSci od +6w zewnqtrznych. WyMr 6rodk6w ochrony 

przeciwporaieniowej w zale2noSci od wplywciw zewnqtrznych. 

PN-92/E-01200.11 

Syrnbole gra6iczne stosowane w schematach. Schernaty i plany instalacji elektrycznych, 

budowlane i topograficzne 

PN-IEC364-4-41 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqa bezpieczeristwo. 

Ochrona przeciwporaieniowa 

PN-E-05033:1994 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dok6r i monk& wyposaienia elektrycznego. 

Oprzewodowanie 

PN-87/E-05110.. . . . . . . . 

Elektroenergetyczne urzzghenia rozdzielcze prdu przemiennego o napiqciu namionowym 

do 380 V, dla budownictwa ogcilnego. 

Rozdzielnice i sterownice niskonapi~iowe. 

PN-9O/E - 061 50 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiqciowa. 

PN-92/E - 081 06 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-92/E - 01200 

Syrnbole gra6icme stosowane w schematach. 

Przevky 

Warunki Technicme Wykonania i Odbioru RoMt Bud. - Monk&. cz. V 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6iniejszymi 

zmianami). 

Rozportqbenie Ministra Spraw Wewnqtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony pneciwpokarowej budynbw, innych obiekt6w budowlanych i terenciw (Dz. U. 

Nr 92, poz.460 z p6iniejszymi nnianami). 

Rozporzqlzenie Ministra Gospodarki Przestrzemej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 

1994 r. w sprawie warunkciw technicznych jakim powinny odpowiadaC budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 10, poz.46 z p6iniejszymi anianami). 



2. CZESC ELEKTRQENERGETYCZNA. 

2.1. STAN ISTNlF,J~CY 

Istniejqca rozdzielnia RG 11 spehiajq warunki niezbdne dla prawidlowego zasilania 

urqdzen klimat yzacyjnych. 

Rozdzielnie naleiy rozbudowak o rozlqcznik 63 A w obudowie potnebny dla zasilania 

rozdzielni klimatyzatorow RKL urnieszczonej na scianie budynku dachu audytorium. 

2.2. INSTALACJE ZASILANIA UWDZEN KLIMATYZACYJNYCH 

Dla celow instalacji zasilania rozdzielni klimatyzacyjnej od rozdzielni RG- 1 1 naleiy 

u4ozyc pnewod 5xLY16 mm2, ktory na le j  prowadzic w istniejqcy pionie kablowym i 

korycie nad sufitem podwieszonym. W miejscu gdzie nie ma sufitu podwieszonego nalezy 

u4ozyC korytko pcv. Na zewnqtrz budynku naleiy do@ korytko metalowe z pokrywq. 

Z rozdzielni RKL zasilone bedq nast~pujqce klimatyzatory; 

- klimatyzator pok. 10 1 a moc 1,2kW - 1 faz 

- klimatyzator pok. 101 b moc 1,2kW - 1 faz 

- klimatyzator pok. 102 moc 1,2kW - 1 faz 

- klimatyzator pok. 213,214 moc 4,OkW - 3 faz 

- klimatyzatory audytorium nr 1 rnoc 3 szt x 4,OKw -3faz 

- klimatyzatory audytorium nr 2 rnoc 2 szt x 4,OKw -3faz 

--------------------------------- 
Lqczna rnoc 27,6 kW 

Obwody do poszczegolnych klimatyzatorow nale j wykonac przewodem typu YKY-750 V, 

o przekroju podanym na rysunku, w zaleznoki od mocy i iloki faz. 

Trasq korytka kablowego dostosowac do rozstawienia klimatyzator6w. 

Dla celow zasilania wentylatora baru naleiy u4o j c  przewod YDY 3x2,5 mm2 i zabezpieczyc 

wylqznikiem typu S o prqdzie 6A. 

Po zakonczeniu naleiy robot n a l e j  sporqdzic dokurnentacje powykonawczq obejmujqcq 

trase prowadzenia kabla zasilajqcego rozdzielnie klimatyzatorow. 



2.3. OCHRONA OD PORA~EN. 

Jako dodatkowq ochronq od p o r e 6  przgiem elektrycznym dla instalacji elektrycznych 

oiwietleniowych naleky przyjq5: 

SAMOCZYNNE WYUCZENIE ZASllANlA w uktadzie sieci TNS. 

Do istniejpj szyny wyrownawczej biegmpj w pomieszczeniu stacji naleky &zyC 

wszystkie c q k i  przewodzqx. Zgodnie z n o q  jako ochronq przed dotykiem pohednirn 

przewiduje siq sarnoczynne wylqczenie zasilania w okreilonym czasie. Stosownie do 

przyjetych c d w  dobrano przekroje kabli zasilajqcych oraz wielkoki i typy zabezpieczen 

obwodow. 

Po wykonaniu projektowanych instalacji naleiy wykonaC pomiary stanu izolacji, skutecznoki 

ochrony od poraieh, oraz sporzqkiC protokoly porniarow. 

3.0. UWAGl OGOLNE. 

Cdok  instalacji elektrycznych wykonak zgodnie z polskimi normami i przepisami a w 

szczeg6lnoki z: 

- Przepisami Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - 
Montatowych cz. V (instalacje elektryczne) 

- Zasadami sztuki budowlanej 

Prace naleiy wykonak pod kierownictwem osoby posiadajqcej uprawnienia budowlane. 

Wszelkie urzq&enia i mate* elektryczne dostarczane przez Inwestora i Wykonawcq roMt, 

m u m  posiadad wymagane dopuszczenia do stosowania na terenie RP. Po wykonaniu 

cdoici roMt naleiy wykonak dokumentacjq powykonawcq z naniesieniem wszelkich zmian. 

ZwrociC naleiy szczeg6lnq uwagq na zachowanie obowipxjqcej kolorystyki przewod6w. 

Su;zeg6bwe obliczenie technicme dolqzone zostaly do egz. archiwalnego. 

Przedstawione prace elektroenergetyczne muszq by6 wykonywane przez pracownikow 

posiadajqcych aktualne Zaswiadczenia kwalifhcyjne SEP. 

WARUNKI DODATKOWE - UTRUDNIENIA 

- prowadzenie rob6t w czynnym i uiytkowanym obiekcie 

- koniecznokd utnymania pnez caly okres remontu zasilania w budynku 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- doprowadzenie pomieszczei do stanu nie gorszego nii w dniu do realiizacji 



! RKL 


