
                                           O p i s     t e c h n i c z n y 
 
 
 
 
1.Zakres opracowania. 
 
Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje oraz ich elementy: 

1. instalację oświetlenia 
2. instalację gniazd wtyczkowych 230V 
3. instalację siły nN 400V 
4. zasilanie urządzeń elektrycznych 

w pomieszczeniach sali, WC, kuchni wraz z zapleczem. 
 
 
 
2.Zasilanie w energię elektryczną. 
 
Budynek jest zasilany jednym istniejącym przyłączem napowietrznym, z którego 
wyprowadzone są WLZ dla oddzielnych obiektów. KaŜdy obiekt posiada oddzielny licznik 
energii elektrycznej. W budynku zainstalowanych jest cztery liczniki kWh. 
 
 
 
3. Bilans mocy elektrycznej dla części objętej opracowaniem. 
 
 - moc zainstalowana   ∑ Pi  = 54,5 kW 

 - moc szczytowa                 Ps  = k j ∑ Pi  = 0,55 . 54,5 = 29,9 kW 

Inwestor wystąpi do Zakładu Energetycznego o zgodę na zwiększenie mocy zapotrzebowanej 
do wielkości Ps  = 29,9 kW 

 
 
4.Rozdzielnia główna „R” 
 
Istniejącą rozdzielnię naleŜy wymontować i w tym samym miejscu zainstalować nową 
wykonaną wg. załączonych rysunków. Istniejące WLZ dostosować do nowych warunków 
obciąŜenia. Z rozdzielni wyprowadzić obwody zasilające projektowane urządzenia. W 
rozdzielni aparaty zamontowane przed licznikiem kWh naleŜy przystosować do 
plombowania. 
 
 
5. Główny wyłącznik prądu. 
 
Główny wyłącznik prądu  (p.poŜ) będzie wyłączał wszystkie obwody wyprowadzone z 
rozdzielni „R”. Wyłącznik główny projektuje się typu FRX.-100A Legrand z wyzwalaczem 
zwrostowym wyłączanyn zdalnie poprzez przycisk ET22 zamontowanym przy głównym 
wejście. Przycisk ET22 montować na wysokości 1,2 m. 
 
 



6.Instalacja oświetlenia.   
 
Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 3x1,3 750V i YDY 4x1,5 750V ułoŜonymi 
pod tynkiem. Typu opraw oświetlenia podane są na załączonym rysunku. Oprawy oznaczone 
symbolem Ex zaopatrzone są w moduły oświetlenia awaryjnego wykonane przy uŜyciu 
inwenterów z podtrzymaniem minimum 2h. Do opraw tych naleŜy doprowadzić bezpośrednio 
napięcie z tej samej fazy, z której są zasilane z pominięciem łączników. Przestrzegać 
prawidłowego podłączenia przewodów w wyłącznikach klawiszowych. Górne wciśnięcie 
włącza, dolne wyłącza zasilanie. W kuchni i zaplecza stosować osprzęt o stopniu ochrony 
IP44. Oprawy oświetlenia ogólnego w sali przystosować do montaŜu na zwieszakach o 
długości 1,5 m od sufitu. 
 
 
 
7. Instalacja siły. 
 
Obwody siłowe wykonać przewodami YDY 5x4 750V i YDY 5x2,5 750V ułoŜonymi pod 
tynkiem. Obwody te naleŜy zakończyć zestawem typu GB02 (gniazdo 3P+N+PE z 
wyłącznikiem)  
 
 
 
8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V. 
 
 
Instalację elektryczna gniazd wtyczkowych naleŜy wykonać przewodami YDYp 3x2,5 750V 
ułoŜonymi pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtyczkowe montować wyłącznie z bolcem 
ochronnym. Przestrzegać prawidłowego podłączenia przewodów: styk ochronny – górny, 
lewy – fazowy, prawy – neutralny. W pomieszczeniach WC, kuchni i zaplecza stosować 
gniazda o stopniu ochrony IP44.  Gniazda na sali montować na wysokości 30 cm nad 
podłoga, w kuchni i zapleczu na wys.1,2 m.  
 
 
 
9.Zasilanie wentylatorów. 
 
Wentylatory wyciągowe montowane w pomieszczeniach WC zasilane są z obwodu 
oświetlenia dla danego pomieszczenia. Wentylatory te naleŜy zaopatrzyć w wyłączniki 
czasowy zasilane z przed wyłącznika oświetlenia. Załączanie oświetlenia włącza wentylator, 
po wyłączeniu oświetlenia wentylator pracuje przez odpowiednio nastawiony czas. 
Wentylatory na sali oraz w kuchni włączane i wyłączane są bezpośrednio wyłącznikiem 
montowanym na ścianie typu: N-426-x 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
 
      Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: 
a. zastosowanie izolowanych części czynnych 
b. zastosowanie obudów i osłon 
c. zastosowanie wyłącznika róŜnicowo-prądowego róŜnicowoprądowego prądzie 

wyzwalającym 30 mA 
 
 

 
            Ochrona przed dotykiem pośrednim 
            a.   zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 

      b.   uziemienie wyrównawcze 
      Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez:  
       - wyłączniki nadmiarowo-prądowe serii S300 
       - wyłącznik ochronny róŜnicowo-prądowy I=30mA 

 
 
 
11.Materiały i urządzenia instalacyjne. 

 
 
     Przy wykonywaniu robót elektrycznych naleŜy stosować materiały dopuszczone do        
     obrotu w budownictwie na które wydano : 

     a.  certyfikat na znak bezpieczeństwa  
       b.  certyfikat zgodności z Polską normą 

 
 

 
 
12.Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej. 

 
 
     Wykonaną instalacje podczas montaŜu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem      
     do eksploatacji naleŜy poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały     
     spełnione wymagania normy PN-IEC 603641:2000 dział 134 montaŜ 
 
     NaleŜy wykonać próby i pomiary: 
      - pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli 
      - ciągłości przewodów ochronnych, tym przewodów połączeń wyrównawczych 
      - pomiar rezystancji uziemienia 
      - pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania 
  
      Wszystkie czynności sprawdzające powinne być udokumentowane protokołem      
      zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.   

 
 
 
 


