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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT:

MODERNIZACJAPOMIESZCZEIiI
ZAKLADU OPIEKUNCZOLECZNICZEGO

ADRESAT:

UL. STASZICA5
78-640 TUCZ.{O

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

ZAKI,ADOPIEKTNCZO.LECZNICZY
SP ZOZ W TUCZNIE

OSwiadczamy,
2n niniejszyFojekt sporz4dzono
zgodniez obowi@ujqclmi
przepisamioraz zasadamiwiedzy technicznej
(zgodniez art.20 ustawyPrawo
Budowlane).
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OPIS TECHNICZNY

prawna- podstawqprawnqj€st zlecenie-umowa
1) Podstawa
2) Obowiq.zujqc€
normy i przepisy
a) Normydla instalacjiniskiegonapiqcia
Robotywykonfvanebq.d4
zgoclnie
z regulamisztukibudowlanej
oraz
zgodniez nastq)uj4cyBinoltrumii prz€pisami:
-

NomraPN-IEC 6036,4

-

Rozporz4dzenie
MinistraSpmwWewrQtrznych
z dnia16Kv/iecief
2006r.w sprawieochronyp!:zeciwporarowej
budylk6w,innychobiekt6w
budowlanych
i terodw @2.-U, nr 83 poz.567) oruz ogwietlenia
awaryjrcgoPN-EN1838
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opis iechrdazov
Do projektubudowlanego
instalacjielekhycznychdla rnodemizacjizakladu
opiekufczoleczniczego
przy ul. Staszica5 w Tucarie.
Podstawaopr4laqalia
Projektbudowlanyopracowanow ramachprojektuarchitektury,konstrukcji
i techaologii sanitamych.
Dane wviSciowe
I
2
3
3

Umowa z ENEA
Rzut I pietra
Rzut II pietra
Dane zebraneptzez projektanta

Stan istnieiacy
posiadauklad pomiaror.rry.
Zaklad opiekuriczoJeczriczy
tablice rozdzielcze
usltuowane s4 na korltarzu I i II pietra.
Zakres opragoye[ia
Projekt budowlany obejmuje wybudowanie nowych instalacji elektrycznych
dla dw6ch etap6w na I i II pietze zakladu opiekufczo-leczniczegoIstniejace tablice rozdzielcze I i II piE@
Na istniej4cej tablicy tozdzielczq na I piQtrzenale2y dodatkowo zabudowa6
2xP312-3omA/I 0A.
Istniej4c4 tablicQ tozdzielczq usltuowane na korytarzu II piatra naler,y
przebudowa6i dodatkowo w)?osazy6 w osprzQtqrpu P312-30mA, 3301,
FR-303-404, 4xDEHNgsafd2'75.
Tablice zamontowai we wnQceoslonii drzwiczkami stalowymi zamykanymi
na zamek zapadkowy.
Zasilenie tablicy na II piQtrzenaleZy wykonac przewodemminimum
YDY 5xl0rrim'.
Instalacie elektrvcznena I pietrze
Projektowaneinstalacjeelektryczneoa l_l]i
kaplicy nal€zy wykona6 przewodem
Instalacjeelektrycznew
p.t. z osprzQtemp.t.
typu YDYp 3,(4
i€tl-enioweprzewidziaoojako kinki€fy Sciennedwuplomienne.
i, p'rzel4carikimocowat na wys. I.2m.
Projektowaneobwody podl4czyi do istniej4cej tablicy rczdzielczel.
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Obwodvpniazdwtvkowvchna I piqLe
Zasilenieobwod6wgniazdwtykowychnale2y
YDYp 3x2.5mm'?p.t.
z ospzetemp.t.
Obwody gniazd wtykowych nalezy
tablicy
rczdzielczej usj.tuowanej
Dla nowogojekto
obwod6w nalezy na istdej4cej t^blicy rozdzielczej
i r6znicowoprqdowe
Pl l2-3OmA.
Instalacja elektrvczna oswietleniowana II pietrze
W remontowanychpokojach zakladu opiekufczoleczniczego nale2rywykonaa
nowe instalacjQelektryczn4przewoderntnu YDYp 3,(4) x 1,5mm" p.t. z
osptzQtemp.t.
oprawy jarzeniowe przewidziano dla sufitu podwieszanegotwu AGAT
CLEAN T8 4x18W lub r6wnowaztre.
Nad umywalkami zastosowanoopnwy t)?u plafoniera 2xl8W.
Wyl4czniki, przelqczl:i'kimocowad na wys. 1,2m.
W pomieszczgrfachwilgotnych stosowadosprzQtszczelny.
Przy wypustach g6mych i bocznych pozostawii zapasprzewodu okolo
l0crn dla umocowaniazlqcza Swiecznikowego.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniachnieremontowanych\alezy powr?gac
z tablia4 rozdzielczq na II piQtrze.
Gniazda wtykowe na II pietrz€
Obwodygniazd wtykowych wykonad ptzewodem typu YDYp 3 x 2,5|nm'zp.t.
z osprzQIemp.L
w pomieszczeoiachwilgotnych stosowadosprzqt szczelny.
w pomieszczeniachprzy umywalkach gniazda nalezy mocowai na
vysokosci 1,2m,w pozostatychpomieszczeniachnad listw{ ptz}?odlogow4.
Instalacia p!z9ei!&q!42&4iqEq
Jako dodatkow4 ockonQprzeciwpoBzeniow4zastosowanos.unoczynne
wyl4czanie i wyl4cznik r62nicowopr4dowy30mA.
Przew6d neutralny ozraczyt kolorem niebieskim.
Przew6d ochronny oznaczy6kolorern z6ltozielonym.
Opomo3i uziomu nie mo2g przekoczyd 10ohm.
Dodatkowo nalezy uziemi6 przew6d ochronny.
Po wykonaniu prac elektrycznych nalely wykonad pomiary elektryczne.
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Dob6r zabezpieszef
pzewod6w obliczeniespadkunapipcia.
przelr6j przewod6wwg PN-91 /E-05009 gntpa
Dob(n zabfj1{:,rE!.z€j,
prerwsza"

Po= 20,82x0,7=14j7KW
Jo= 224
Przyjmujqzabezpieczenie
typu Bi-Wto/25A.
PrzyjmujEprzew6dzasilajqcytypu YDY 5 x 10mm'p.t.
Obliczaniesoadkunaoiecia
DeltaU%=

tr00000
x 14.57x 18
56x10x400x400

= 0,29o/o

Ochrona samoczfnnewyl4czanie zasilenia i $/yl4cznik rotjoicowoprqdowy
30mA.
Istniejqca i1o56enogii elekrryczoejj€st rrystarczajqpaiDie ma pobaeby
doda&owo sryst@owaddo ENEI o zwigkszeniemocy.
I
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