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1. Informacje ogólne
1.1

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy przebudowie instalacji
elektrycznej budynku portierni Ośrodka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębak 05-805 Otrębusy.

1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:
1.

Zlecenia Inwestora.

2.

Podkładów architektonicznych.

3.

Uzgodnień z biurem architektonicznym.

4.

Oraz aktualnych norm, przepisów.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne oświetlenia i gniazd wtykowych, instalację RTV/SAT i sieć strukturalną. Projekt przedstawia rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego elektrycznego.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że niniejszy kompletny projekt budowlany dotyczący inwestycji:
Remont instalacji elektrycznej budynku portierni Ośrodka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębak 05-805 Otrębusy
opracowany na rzecz Inwestora:
Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
•

opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 tekst
jedn. z późn. zmian.)

•

opracowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 września
2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

•

opracowany został zgodnie z wymogami dotyczącymi formy projektu budowlanowykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora.

Malbork, grudzień 2017r

mgr inż. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12

..........................................
(projektant)
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy obiekt, dla którego wykonano kompletny projekt budowlano wykonawczy dotyczący inwestycji:
Remont instalacji elektrycznej budynku portierni Ośrodka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębak 05-805 Otrębusy
opracowany na rzecz Inwestora:
Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
posiada przyłącze elektroenergetyczne i nie ma konieczności zmiany parametrów istniejącego
przyłącza i może ono być użytkowane po realizacji robót określonych projektem.

Malbork grudzień 2017r

mgr inż. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12

..........................................
(projektant)
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogólne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy przebudowie instalacji
elektrycznej budynku portierni Ośrodka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej Dębak 05-805 Otrębusy.
2.2 Linie zasilające rozdzielnice elektryczne budynku
Rozdzielnica główna budynku RG, zasilana jest z istniejącego złącza kablowego Z-22
umiejscowionego bezpośrednio pod rozdzielnicą TG, na zewnątrz budynku, wewnętrzną linią zasilającą typu LgY 5x16mm^2. Z rozdzielnicy TG wprowadzono WLZ(istniejące linie zasilające)
do poszczególnych rozdzielnic budynku TP1, TP2. WLZ zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi na wkładki bezpiecznikowe małogabarytowe DO2 gG 32A.
2.3 Rozdzielnice elektryczne budynku
Istniejącą rozdzielnicę TGOA należy zdemontować a przewody wprowadzone do niej unieczynnić.
Rozdzielnicę TG należy przebudować, instalując wyłącznik mocy o gabarycie 160A i prądzie
znamionowym 100A, z zamontowanym wyzwalaczem napięciowym, którego przycisk wyzwalający zamontować przed wejściem do budynku, zgodnie z rysunkiem E-1
Rozdzielnice TG, przebudować wg schematu zamieszczonych na rysunku E-5.
Rozdzielnice TP1, TP2 należy przebudować wg schematów załączonych na rysunku E-3, E-4.
W rozdzielnicy TG zainstalować ogranicznik przepięć typu B, natomiast w rozdzielnicy TP1,
TP2 zainstalować ograniczniki przepięć typu C

2.4 Instalacje oświetlenia
Istniejące oprawy zamontowane w ciągach komunikacyjnych i w pozostałych pomieszczeniach, należy zdemontować i zutylizować, w ich miejsce zamontować oprawy wg rysunków E-1,
E-2, w razie konieczności rozbudować oprzewodowanie instalacji oświetlenia.
W pomieszczeniach przebudowywanych: sanitariaty, węzeł cieplny, oraz dla projektowanej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, w ciągach komunikacyjnych, należy wykonać instalacje wg projektu przedstawionego na rysunkach E-1, E-2. Przyciski i łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,2m od posadzki. Instalacje w budynku poprowadzić w bruzdach w tynku
przewodami YDY 3(4)x1,5mm2. Zaprojektowano energooszczędne oprawy oświetleniowe ze
źródłami światła typu LED.
W ciągach komunikacyjnych, zaprojektowano instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnej. Zaprojektowano oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie
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awaryjne” i PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, dla którego
zapewniono natężenie oświetlenia na poziomie min. 1lx (średnia wartość w natężenia oświetlenia
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad

1 lx) przy równomierności Emax/Emin jak

40:1.
Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego typu AW1 montowane wewnątrz budynku, oraz
nad drzwiami na zewnątrz budynku, do oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
Nazwa, parametry
Oprawa oświetlenia awaryjnego AW1
Źródło światła:
LED
Stopień szczelności IP65
Materiał obudowy: PC/ABS
Materiał klosz: PC przezroczysty
Tryb pracy
M
Autonomia
1h
Zasilanie 230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%
Normy:
PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

Foto poglądowe

Zastosowanie- oświetlenie awaryjne
test automatyczny,

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym EW1 i dwustronnym
EW2, podtrzymanie 1 godzinne IP 65 prod. TM Technologie, lub inne o nie gorszych parametrach. Zastosowano oprawy z autonomicznym źródłem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.
Nazwa, parametry
Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1
jednostronna
Źródło światła: LED
Moc: 1W
Autonomia: 1h
Stopień szczelności IP65
Zastosowanie- oświetlenie ewakuacyjne
test automatyczny,

Foto poglądowe
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Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW2
dwustronna
Źródło światła: LED
Moc: 1W
Autonomia: 1h
Stopień szczelności IP65
Zastosowanie- oświetlenie ewakuacyjne
test automatyczny

Zaprojektowane oprawy spełniają wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadają
certyfikat CNBOP. Oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczyć zgodnie z przepisami. Rozmieszczenie opraw na załączonym rysunku nr E-2
2.5 Instalacje gniazd wtykowych
Istniejące gniazda wtykowe w ciągach komunikacyjnych i w pozostałych pomieszczeniach,
nie podlegających przebudowie, należy zdemontować i zutylizować, w ich miejsce zamontować
nowe gniazda modułowe pojedyncze lub podwójne wg rysunku E-1 i E-2.
W pomieszczeniach dyżurki i pom. administracyjnym nr 0.7, oraz pom. socjalne 0.6 istniejącą instalację należy rozbudować dodając gniazda wtykowe wg rysunki E-1 i E-2.
W pomieszczeniach przebudowywanych: sanitariaty- należy wykonać instalacje wg projektu
przedstawionego na rysunku E-1, E-2.
Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach, montować na wysokości 0,3m od posadzki. W łazienkach, na wysokości 1,2m od podłogi, nad blatem roboczym w kuchniach, oraz w
pralniach, gniazda, o stopniu ochrony IP44, montować na wysokości 1,2m. Przewody prowadzić
pod tynkiem, prowadzonych nad sufitem podwieszanym w ciągach komunikacyjnych. Instalacje
dla gniazd ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2.
2.6 Instalacje elektryczne w rozbudowywanym węźle cieplnym
W związku rozbudową węzła cieplnego w budynku „Starego Hotelu” należy wykonać instalacje zasilania i sterowania 6 pomp obiegowych oraz 6 zaworów trójdrogowych. Układy sterowania pomp oraz zaworów trójdrogowych należy zainstalować w szafie sterowniczej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynki „Starego Hotelu”. Instalacje prowadzić natynkowo w
rurkach elektroinstalacyjnych.
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2.7 Instalacje dodatkowej ochrony od porażeń
Instalację elektryczną należy wykonać w układzie sieciowym TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia
zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych. Przed
przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
2.8 Instalacje teletechniczne
Istniejącą, natynkową, instalację teletechniczną i instalację zasilania komputerów DATA,
dedykowanych gniazd wtykowych 230V, należy zdemontować i zutylizować. Po zdemontowanych trasach teletechnicznych, wykonać bruzdy do których należy zabudować okablowanie strukturalne, skrętkę UTP kategorii 6, oraz przewód YDY 3x2,5mm^2, zasilania komputerów lub nową trasę prowadzić nad sufitem podwieszanym.
W miejscach zdemontowanych gniazd wtykowych DATA 230V i 2xRJ45, zamontować podtynkowy osprzęt elektroinstalacyjny.
Skrętki wprowadzić do punktu dystrybucyjnego PD i rozszyć na pachpanelach.
Przewody instalacji elektrycznej zasilania komputerów(gniazd DATA) wprowadzić do istniejącej
rozdzielnicy RK-2.

3. Spis rysunków
RYSUNKI INSTALACJI
Rzut parteru – instalacja elektryczna

- rys. nr E-1

Rzut poddasza – instalacja elektryczna

- rys. nr E-2

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:
Schemat rozdzielnicy TP1

- rys. nr E-3

Schemat rozdzielnicy TP2

- rys. nr E-4

Schemat rozdzielnicy TG

- rys. nr E-5
Opracował : mgr inż. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Remont instalacji elektrycznej budynku portierni Ośrodka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Podkowie
Leśnej - Dębak 05-805 Otrębusy
Adres obiektu budowlanego: Dębak 05-805 Otrębusy
Inwestor:

Urząd do Spraw Cudzoziemców, Ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

Projektant:

Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót
budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje
dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z
budową sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z
wysokości:
Opis:
1.Zakres robót – instalacje wewnętrzne budynku.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – porażenie prądem, upadek z wysokości.
5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe
BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom –Środki i sprzęt ochronny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed
rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz”
Opracował : mgr inż. Adam Kibort
nr upr. proj.: POM/0009/PWOE/12

