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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor 

Inwestorem modernizacji instalacji elektrycznej hydroforowni w Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju jest Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju  Sp. z o.o.. 

1.2 Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie Inwestora, 

 Wytyczne od Inwestora, 

 Normy i przepisy związane z opracowaniem, a w szczególności: 

 Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r (Dz.U. z 1994r. nr 89, poz. 414) wraz 

z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, 

 Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 Norma N-SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

 Norma PN-91/E-05009/71 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy”, 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rezerwowe zasilanie elektryczne do hydroforowni 

w budynku Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. Dr. A. Szebesty w Rabce-

Zdroju. 

2.2 Podstawowe parametry techniczne 

Urządzenia:   

Napięcie zasilania:  U = 230/400V  

Moc zainstalowana:  Pi = 27,0kW 

- hydroforownia Pih = 18,0kW  

- oddymianie Pio = 9,0kW 

Moc szczytowa urządzeń:  Ps = 27kW  

Prąd szczytowy obliczeniowy obiektu:  Is = 41,9A  

 

System ochrony przed porażeniem  

prądem elektrycznym:  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

Układ sieciowy: zasilanie:  TN-C 

 odbiór:  TN-S 

2.3 Istniejące zasilanie hydroforowni 

Istniejące zasilanie hydroforowni jest wykonane przyłączem kablowym z stacji 

transformatorowej należącej do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, który 

zostaje bez zmian.  

2.4 Zasilanie rezerwowe hydroforowni 

Nowe zasilanie będzie jako rezerwowe z nowego przyłącza kablowego zasilanego z sieci 

TAURON Dystrybucja s.a. 

2.5 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Istniejący wyłącznik prądu p.poż. pozostanie bez zmian. Nowe zasilanie rezerwowe 

będzie wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia zasilania urządzeniom p.poż. i będzie ono 

bez wyłącznika p.poż.. 

2.6 Instalacje elektryczne 

Przewody należy prowadzić od 15cm do 45cm nad gotową powierzchnią podłogi 

i w takiej samej odległości pod gotową powierzchnią sufitu. Pionowe prowadzenie przewodów 

należy wykonać od 10cm do 30cm od skraju ościeżnicy drzwi lub okna oraz w takiej samej 

odległości od linii zbiegu ścian w kącie. Kabel wewnętrznej linii zasilającej należy 

wyprowadzić z zestawu ZZP mocując go do ściany podpory przewiązki, a następnie w rurze 

stalowej ocynkowanej do konstrukcji przewiązki na uchwytach stalowych ocynkowanych. 

W budynku należy go prowadzić na uchwytach przeznaczonych do mocowania kabli 

pożarowych HDGs PH90 z atestami p.poż.. Wszystkie przejścia przez strefy należy uszczelnić 

masą pęczniejącą p.poż.. Tablice TP należy zlokalizować obok istniejącej tablicy zasilającej 

hydrofornie. 

Schemat połączeń oraz lokalizacja tablicy TP i trasa kabla zostały pokazane w części 

rysunkowej opracowania. 

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi normy 

wieloarkuszowej PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz  

N-SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

2.6.1 Tablica TP 

Tablicę elektryczną zaprojektowano jako natynkową tablice elektryczne typu FR52E 

wyposażone w drzwiczki metalowe z zamkiem w 2 kl. ochronności. Tablice powinny być 

wyposażone w listwę DIN przystosowaną do montażu bezpieczników typu MCN, MBN, 

automat samoczynnego załączania rezerwy typu HIC406A, ograniczników przepięć serii SPA 
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401 oraz bloków rozdzielczych typu K65A. Tablice winny być wyposażone w listwy "PE" 

z zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N". Miejsce montażu tablic oraz schemat 

połączeń pokazano w części rysunkowej opracowania. 

2.6.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

System przed porażeniem prądem elektrycznym: 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

 Zasilanie:  układ sieciowy TN-C 

 Odbiór: układ sieciowy TN-S 

 

Rozdział funkcji przewodu PEN na PE i N nastąpi w Tablicy TP. Całość instalacji 

zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, więc należy obwody trójfazowe wykonać jako 

pięcioprzewodowe, a jednofazowe trójprzewodowe. 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim 

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przez wyłączniki różnicowo – prądowe 

o prądzie upływu mniejszym od 30mA i czasie wyłączania krótszym od 200ms. 

2.6.3 Połączenia wyrównawcze 

Projektuje się wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych gdzie 

należy połączyć elementy przewodzące przewodem DY 16 w połączeniach głównych oraz 

przewodem DY 6 w połączeniach miejscowych. Całość instalacji połączeń wyrównawczych 

przyłączyć do instalacji uziemiającej. 

W pomieszczeniu wymiennikowni należy wykonać szynę wyrównawczą i połączyć 

metalowe elementy do szyny. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Wszystkie materiały i urządzenia oraz rozwiązania techniczne powinny odpowiadać normom 

bezpieczeństwa ppoż. i BHP oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 Wykonawca powinien skoordynować przebieg prac z innymi robotami związanymi z realizacją 

całego przedsięwzięcia. 

 Montaż i uruchomienie wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją 

oraz dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi 

oraz przestrzegać zasad i przepisów BHP. 

 Wszystkie roboty zanikowe należy odbierać z inspektorem nadzoru przed zakryciem. 

 Wszystkie systemy i urządzenia muszą przejść wymagane testy i pomiary, a protokoły należy 

przekazać z dokumentacją powykonawczą inwestorowi. 

 Należy przeprowadzić szkolenia wyznaczonego personelu do obsługi systemów i urządzeń 

zabudowanych w obiekcie. 

 Należy przekazać wszystkie dokumenty dotyczące konserwacji oraz prawidłowego 

użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą inwestorowi. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik 1 – Uprawnienia budowlane projektanta 

Załącznik 2 – Zaświadczenie M.O.I.I.B. projektanta 
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4.1 Uprawnienia budowlane projektanta 
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4.2 Zaświadczenie M.O.I.I.B. projektanta 
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5. RYSUNKI 

 

Rysunek nr E1 – Zagospodarowanie terenu 

Rysunek nr E2 – Instalacja elektryczna – rezerwowe zasilanie tablicy p.poż. – rzut piwnic 

Rysunek nr E3 – Schemat jednokreskowy zasilania rezerwowego hydroforni 

Rysunek nr E4 – Schemat ideowy tablicy p.poż. TP 

SCHEMAT KANALIZACJAI TELEINFORMATYCZNEJ 
 

 


