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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
I. OPIS TECHNICZNY.
1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Opis obiektu.
4. Opis projektowanych rozwiązań.
5. Wytyczne materiałowe.
6. Roboty demontaŜowe.

II. RYSUNKI.
Nr rys.
1
2

Nazwa rysunku
Rzut piwnicy, plan instalacji
Rozdzielnica węzła cieplnego, schemat strukturalny
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I.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w węźle cieplnym
budynku Ŝelbetu Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Projekt obejmuje:
- rozdzielnicę i instalacje elektroenergetyczne w węźle ciepła,
- wytyczne wykonania wewnętrznej linii zasilającej z istniejącej rozdzielnicy OTS 2 do projektowanej
rozdzielnicy węzła ciepła Rwc.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawą niniejszego opracowania są:
- inwentaryzacja architektoniczna budynku „Ŝelbetu” wykonana w 2005 roku,
- inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego projektu,
- projekt instalacji sanitarnych.

3. OPIS OBIEKTU.
Budynek zlokalizowany jest na terenie Politechniki Gdańskiej. Węzeł cieplny przewidziano w piwnicy
budynku.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.
4.1)

Zasilanie

Projektowana rozdzielnica węzła ciepła Rwc zasilona zostanie z istniejącej rozdzielnicy OTS 2,
zlokalizowanej w korytarzu, przy pomieszczeniu węzła.
4.2)

Instalacje elektroenergetyczne

Instalacje zostanie wykonana w układzie TN-S.
Zaprojektowano następujące instalacje elektroenergetyczne:
- instalację oświetlenia ogólnego,
- instalację gniazd wtyczkowych 230V i 400V przeznaczonych do przyłączenia urządzeń ręcznych i
przenośnych do prac remontowych,
- zasilające do urządzeń technologicznych węzła ciepła.
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4.3)

Ochrona przeciwporaŜeniowa.

Instalacje zaprojektowano w układzie TN-S z dodatkową ochroną przez samoczynne wyłączenie
z jednoczesnym wykonaniem połączeń wyrównawczych.
4.4)

Ochrona przepięciowa.

W rozdzielnicy Rwc zainstalować ochronniki przepięciowe II stopnia.
UWAGA:
Istniejącą rozdzielnicę główną budynku wyposaŜyć w ochronniki przepięciowe I stopnia.
4.5)

Kontrola stanu izolacji.

Projektuje się zainstalowanie przekaźnika róŜnicowo prądowego w rozdzielnicy węzła Rwc
sygnalizującego upływność powyŜej ∆I= 300mA.
4.6)

Pomiar zuŜycia energii elektrycznej.

W celu umoŜliwienia rozliczenia za zuŜycie energii elektrycznej między administratorem budynku a
firmą eksploatującą węzeł cieplny, projektuje się licznik energii elektrycznej. Licznik zostanie
zlokalizowany w skrzynce przy rozdzielnicy Rwc.
5 . WYTYCZNE MATERIAŁOWE.
Instalacje wykonać przewodami miedzianymi z izolacją roboczą 750V, ułoŜonymi w korytku
instalacyjnym i na tynku z zastosowaniem sprzętu szczelnego IP54. Typ i przekroje przewodów
podano na schematach.
6 . ROBOTY DEMONTAśOWE.
Zdemontować istniejące instalacje elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Opracował: Mirosław Skierka
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