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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. Projekt zagospodarowania terenu
A. OPIS TECHNICZNY
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Z–1

Plan zagospodarowania terenu.

1:500

2. Projekt architektoniczno-budowlany
A. OPIS TECHNICZNY
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA dotycząca rozbudowy budynku internatu o windę:
1 Rzut parteru windy

1:25

2 Rzut kondygnacji powtarzalnej (piętro I i II)

1:25

3 Rzut III piętra windy

1:25

4 Rzut dachu windy

1:100

5 Przekrój A–A windy

1:50

6 Przekrój B–B windy

1:50

7 Przekrój C–C windy

1:50

8 Elewacja płn. windy

1:50

9 Elewacja wsch. windy

1:50

10 Elewacja płd. windy

1:50

11 Zestawienie drzwi

1:50

12 Zestawienie balustrad zewnętrznych

1:50

13 Zestawienie balustrad wewnętrznych

1:50
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji:
Budynek internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie zlokalizowany przy ul.
Topolowej 2 w Mosinie (62-050), na działce nr ewid. 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1.

2. Istniejące zagospodarowanie terenu:
Teren inwestycji (czyli działki nr ewid. 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1) jest zabudowany
budynkiem internatu, znajduje się na nim zieleń wysoka oraz niska, plac zabaw, częściowo
teren jest utwardzony. Na terenie inwestycji znajduje się miejsce do składowania odpadów
stałych. Wjazd na teren inwestycji odbywa się dwoma istniejącymi wjazdami drogowymi z
drogami wewnętrznymi – pozostaje bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Niniejsze opracowanie – projekt wykonawczy dotyczy:
Rozbudowa o windę osobową do części budynku „A”:
Do części internatowej budynku projektuje się dobudować zewnętrzną windę osobową,
panoramiczną w obudowie przeszklonej o wymiarach 3,16x 6,19m. Projektowana rozbudowa
nie przekroczy linii zabudowy wskazanej na załączniku graficznym do decyzji o warunkach
zabudowy.

4. Zestawienie powierzchni:
powierzchnia działki nr 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1 = 0,3918 + 0,0058 + 0,3130 +
0,2216 (ha) = 0,9322 ha = 9322,00m2
powierzchnia zabudowy istniejącej
= 1783,73 m2
powierzchnia zabudowy projektowanej windy
= 19,50 m2
powierzchnia utwardzona
powierzchnia zieleni:

= 1901,00 m2
= 790,00 m2

Zmiany w zagospodarowaniu terenu inwestycji mieszczą się w granicach wskaźnika
wielkości powierzchni nowej zabudowy do powierzchni działki (dopuszczalny wskaźnik 35%).

5. Dane o inwestycji:
•
•

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenach zabudowy usługowej.
Działka nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczych.
Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

7. Wpływ inwestycji na środowisko:
•

W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe
nie występują.

4
•

•
•
•
•

•

Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa
negatywnie na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
Z uwagi na to, że nie ma ujemnego wpływu na środowisko, nie jest konieczne
wprowadzenie dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.
Na nieruchomości nie będą wydzielane żadne substancje toksyczne.
Masy ziemne powstałe w wyniku wykopu fundamentów zostaną wykorzystane na
niwelację terenową oraz na podsypanie terenów zielonych.
Śmieci składowane są do kontenera i wywożone przez koncesjonowane
przedsiębiorstwo zajmujące się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych.
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

8. Infrastruktura techniczna:
Odprowadzenie ścieków bytowych oraz zaopatrzenie w wodę, w gaz, w energie elektryczną
za pomocą istniejącego przyłącza bez zmian.
Odwodnienie terenu utwardzonego oraz odprowadzenie deszczówki odbywać się będzie do
istniejącej kanalizacji deszczowej.

9. Obsługa komunikacyjna:
Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Topolowej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1.

Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156
poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133);
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami);
1.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP
z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
1.5. Normy Polskie.

2.

Podstawy formalne opracowania
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Zlecenie inwestora – Umowa nr WA.3432-33/08 z dnia 01.08.2008r.,
Obowiązujące normy i przepisy,
Decyzja o warunkach zabudowy,
Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,
Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 1/2008 z dnia 02.06.2008r.
wykonana przez Jacka Stankowiaka,
Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych,
Pomiary inwentaryzacyjne,
Uzgodnienia z Inwestorem.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku internatu Zespołu Szkół im. A.
Wodziczki w Mosinie o windę osobową przystosowaną dla uczniów niepełnosprawnych.
Opracowanie niniejsze dotyczy prac budowlanych objętych obowiązkiem, wg Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami) uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.
Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.Nr.120 poz.1133).

4.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Topolowej 2 w Mosinie (62-050), na
działce nr ewid. 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/1.

6
5.

Inwestor

Powiat Poznański w Poznaniu
60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18.

6.

Podstawowe parametry:
powierzchnia zabudowy budynku internatu
= 1783,73 m2
powierzchnia zabudowy projektowanej windy zewn. = 19,00 m2
pow. użytkowa części internatowej łącznie = 2678,70 m2
w tym: pow. użyt. parteru
= 679,60 m2
pow. użyt. I piętra
= 743,20 m2
pow. użyt. II piętra
= 629,80 m2
pow. użyt. IIIpiętra
= 626,10 m2

kubatura całego budynku
kubatura objęta opracowaniem
w tym: kubatura części internatowej
kubatura dobudowywanej windy
ilość kondygnacji
wysokość budynku
wysokośc szybu windowego
szerokość elewacji frontowej

7.

= 27.664,26 m3
= 10.477,60 m3
= 10.242,00 m3
=
235,60 m3

4 nadziemne
= 12,06 m
= 12,53 m
= 87,16 m

Opis istniejącego budynku

Istniejący budynek internatu został wybudowany w latach 70-tych XX wieku, posiada
bryłę składającą się z segmentów prostopadłościennych, pokrytych dachem płaskim.
Budynek wybudowany w systemie tradycyjnym, ściany murowane z cegły kratówki, stropy
prefabrykowane DZ-3. Układ ścian nośnych – podłużny. Ławy fundamentowe z betonu
wylewanego na mokro. Konstrukcja ścian nośnych: piwnic z betonu o grubości 20-35cm i
cegły pełnej 25cm, oraz kondygnacji nadziemnych z cegły kratówki o grubości 38cm i 25 cm.
Ścianki działowe piwnic z cegły pełnej grubości 6 i 12cm oraz kondygnacji nadziemnych z
cegły dziurawki o grubości 6 i 12cm. Konstrukcja schodów wewnętrznych klatek schodowych
(biegi, spoczniki, belki) żelbetowa, wylewana na mokro. Stropodach wentylowany na
konstrukcji stropu DZ-3, paroizolacja z papy. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem
gr.=12cm i stropodach docieplony styropianem o gr.15cm. Wraz z termomodernizacją
budynku wg dokumentacji z czerwca 2004roku wymieniono istniejące okna na okna z PCV w
kolorze białym, o max. współczynniku przenikania ciepła dla całego okna k=1,2 W/m2K oraz
o współczynniku dla zestawu szybowego k=1,1 W/m2K. Istniejące wykończenie elewacji –
tynk cienkowarstwowy.
Budynek składa się z trzech segmentów:
- segment frontowy (internat) od ul. Topolowej czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o
funkcji mieszkalnej (pokoje sypialne z węzłami sanitarnymi),
- segment tylny jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, zespół pomieszczeń żywienia
(stołówka i kuchnia z zapleczem kuchennym),
- łącznik obu segmentów, jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o funkcji
administracyjnej.
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Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje C.O., c.w.u., wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, elektryczna, gazowa, telefoniczna, TV, monitoringu. Ogrzewanie obiektu odbywa
się za pomocą kotłowni gazowej. Budynek posiada przyłącz: gazowy, wodociągowy,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczny i teletechniczny.
8.

Program funkcjonalno – użytkowy

Istniejący budynek internatu składa się z trzech segmentów przestrzenno –
funkcjonalnych o różnych funkcjach:
- frontowy segment internatu mieści funkcję mieszkalną z pokojami sypialnymi,
zespołami sanitariatów, świetlicami i pomieszczeniami towarzyszącymi; parter i I piętro są
przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOWS), natomiast II i
III piętro są przeznaczona na internat dla Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,
- segment tylny składa się z dwóch części: kuchenno-stołówkowa oraz nieużytkowane
pomieszczenia po byłej kotłowni opałowej,
- łącznik obu segmentów.
Obecnie budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jedynie tylko na poziomie
parteru za pomocą pochylni zewnętrznych zlokalizowanych przy wejściach: głównym oraz
przy klatce schodowej „K2”.
W celu umożliwienie wygodnego dostępu na każdą kondygnację budynku dla osób
niepełnosprawnych projektuje się windę osobową, zewnętrzną panoramiczną, zlokalizowaną
na elewacji tylnej przy wejściu do klatki schodowej „K2”.
9.

Opis zamierzenia budowlanego

Projektowa rozbudowa internatu obejmuje: rozbudowę o zewnętrzną windę osobową,
panoramiczną. Projektowana winda będzie służyć osobom niepełnosprawnym w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich do pokonania różnicy poziomów między
poziomami poszczególnych kondygnacji.

10.

Wyburzenia

Rozbudowa części internatowej o zewnętrzną windę osobową:
Wyburzenie istniejącej pochylni zewnętrznej przy wejściu do budynku przy klatce schodowej
„K2”. Wyburzyć fragmenty ściany zewnętrznej podparapetowej w miejscu gdzie projektuje
się wejście do przedsionka windy na piętrze: I, II i III. Demontaż istniejących drzwi
wejściowych i okien zewnętrznych.
Uwaga:
Wszystkie wyburzenia zostały przedstawione na rysunkach stanu istniejącego z
wyburzeniami.

11.

Projektowane rozwiązania techniczno-materiałowe

Fundamenty szybu:
Dokładny ich opis i kształt został ujęty w opisie konstrukcji i pokazany na rysunkach
konstrukcyjnych.
Szyb windowy – konstrukcja i obudowa:
Konstrukcja stalowa (słupy i rygle stalowe) – wg projektu branży konstrukcje.
Obudowa szybu windy z systemowej ściany osłonowej, ślusarka aluminiowa z przeszkleniem
(szkło bezpieczne), np. firmy Aluprof Bielsko-Biała lub innej równoważnej. Konstrukcja nośna
ściany osłonowej składa się ze: słupów mocowanych do konstrukcji nośnej całego szybu za
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pomocą systemowych łączników ściany osłonowej oraz z rygli usztywniających. Klipsy
maskujące zewnętrzne systemowe: na poziomych ryglach klipsy standard (prostokątne, o
wymiarach: szerokość 5cm, głębokość około 2,5cm). Natomiast pionowe łączenia
bezklipsowe, strukturalne (sylikon).
Konstrukcja nośna szybu oraz konstrukcja ściany osłonowej (słupy, rygle i klipsy maskujące)
w kolorze miedzianym wg palety kolorów RAL 3033.
Przeszklenie wykonane z zestawu dwuszynowego o współczynniku przenikania ciepła k=1,1
(W/m2K). Szkło białe, przeźroczyste.
Podszybie – konstrukcja wg proj. konstrukcji, wykończenie: ściany pomalować farbą
chlorokauczukową, wodoodporną. W ścianie podszybia osądzić klamry stalowe służące do
zejścia do podszybia, osadzić co 30cm.
W nadszybiu projektuje się otwór wentylacyjny o przekroju sumarycznym 0,20m2. Otwór
zabezpieczyć od zewnątrz stalową żaluzją maskującą. Wymiary nadszybia i podszybie - wg
rysunków.
Dźwig osobowy
Projektuje się dźwig osobowy typu firmy Prolift lub innej równoważnej, dostosowany dla
osób niepełnosprawnych, w tym poruszających na wózkach inwalidzkich. Dźwig osobowy o
udźwigu 1450kg, na 19 osób. Kabina windy jest dostępna dla O.N., posiada wymiary
wewnętrzne 1,7m x 1,9m. Kabina i drzwi do kabiny przeszklone, szkło bezpieczne.
Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej,
i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 0,02m.
Dźwig posiada napęd elektryczny z szafą sterowną zlokalizowaną na ostatniej kondygnacji.
Balustrady i poręcze
Balustrada zewnętrzna zlokalizowana przy wejściu do szybu windowego przy ścianie szybu
oraz wzdłuż krawężnika, systemowa, aluminiowa firmy Wido lub innej analogicznej.
Wysokość balustrady 1,10m. Słupki fi50mm, wypełnienie przęseł z siatki o oczkach 2x2cm.
Balustrada wewnętrzna – mocować na słupkach do posadzki, wg rys. zestawienia.
Balustrady i poręcze w kolorze RAL 3033.
Wykończenia wnętrza przedsionków szybu windowego
Wykonać warstwy posadzkowe wg opisu na przekrojach. Posadzki należy wykończyć w
płytkach gresowych, antypoślizgowych, w kolorze grafitowym.
Projektuje się sufit podwieszony z płyt G-K o grubości 1,5cm, na konstrukcji stalowej
mocowanej do konstrukcji stropu. Na styku sufitu i konstrukcji ściany oraz na styku płytek
gresowych i ściany zastosować listwy krawędziowe, kątownikowe z aluminium. Sufit
malować białą emulsją.
Daszek zewnętrzny
Nad wejściem do szybu projektuje się systemowy daszek zewnętrzny, szklany o konstrukcji
stalowej, mocowany na wspornikach i cięgnach do rygli i słupów ślusarki aluminiowej ściany
osłonowej. Szkło białe, transparentne.
Wycieraczki
Projektuje się dwie wycieraczki systemowe w profilach aluminiowych, o wymiarach
1,00x0,60m, osadzone w posadzce w sposób bezprogowy: zewnętrzna szczotkowa
usytuowana przy wejściu zewnętrznym do szybu oraz wewnętrzna gumowo – szczotkowa
usytuowana w wiatrołapie wejściowym.
Drzwi zewnętrzne wejściowe
Projektuje się drzwi wejściowe, aluminiowe, przeszklone, antywłamaniowe, dwuskrzydłowe o
wymiarach: szerokość 100cm + 30cm, wysokość 200cm. W kolorze RAL 3033, szkło
bezpieczne, transparentne.
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Drzwi wewnętrzne
Drzwi między istniejącą klatką schodową „K2” a szybem windowym przeszklone o
odporności pożarowej EI30.

12.
Instalacje
Instalacja elektryczna – wg projektu branżowego.

13.
Problematyka zabezpieczeń przeciwpożarowych
Dobudowanie dźwigu osobowego do budynku przychodni nie ma wpływu na zmianę
uwarunkowań jego ochrony przeciwpożarowej. Nie koliduje z istniejącymi drogami
ewakuacyjnymi. Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny być
nierozprzestrzeniające ognia!

14. Uwagi końcowe
Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom
wynikającym z PN. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych jedynie za zgodą i
aprobatą autorów projektu oraz Inwestora. Rozwiązania zamienne nie mogą pogorszyć
założonych w projekcie walorów użytkowych i parametrów technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwiązań zamiennych może być uwarunkowana wykonaniem opracowań
zamiennych, obliczeń kontrolnych itp.
Dla realizacji prac wg niniejszej dokumentacji należy uzyskać Decyzję o pozwoleniu na
budowę.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu
przepisów BHP.
Wszystkie nazwy firm zostały podane tylko jako przykładowe i należy je traktować jak
wskazanie klasy materiałów i produktów.
Uwaga! Projekt szybu windowego opracowany został na podstawie wytycznych technicznych
uzyskanych od przykładowej firmy Monitor Polska z Lublina.
Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Projekt wykonawczy należy traktować łącznie z projektem budowlanym, zwłaszcza pod
względem części wyburzeń i zagospodarowania terenu!
Opracował:
mgr inż. arch. Angelika Korczyńska
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PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji zasillajacej
i oświetleniowej windy typu MOC 2110 o udźwigu 1600 kg, prędkości 1 m/s i mocy
zainstalowanej 11,2 kVA w budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki
zlokalizowanego w Mosinie przy ul. Topolowej nr 2, działki nr ewid. 1206/3, 1207/1,
1208/1, 1209/1.
Wszystkie

podane

rozwiązania

w

przypadku

osprzętu

instalacyjnego

poszczególnych producentów podano jako przykład, moŜna zastosować inny sprzęt o
równowaŜnych parametrach technicznych.
1.2. Podstawa i zakres opracowania
Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
-

projektu architektury

-

wytycznych producenta firmy MONOLITO,

-

zlecenia Inwestora,

-

obowiązujących norm i przepisów,

Projekt swym zakresem obejmuje:
- instalację zasilania,
- instalację oświetleniową i gniazda 230 VAC,
- ochrona przeciwporaŜeniowa,
- ochronę przeciwprzepięciowa,

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Ogólna charakterystyka
Winda osobowa typu MOC 2110 o udźwigu 1600 kg, prędkości 1 m/s, mocy silnika
głównego 9,5 kW, mocy zainstalowanej 11,2 kVA usytuowana w budynku internatu Zespołu
Szkół im. A. Wodziczki zlokalizowanego w Mosinie przy ul. Topolowej nr 2
2.2. Instalacja zasilania i teletechniczna
Do miejsca instalacji szafy sterowniczej na najwyŜszej kondygnacji naleŜy
doprowadzić 2 przewody zasilające YDY 5x10 i YDY 3x2,5. NaleŜy przewidzieć 2 metrowy
zapas dla ww. przewodów. Ww. przewody zasilające będą zasilane z rozdzielni obiektowej
R04. Przewody na korytarzach prowadzić w zaprojektowanych, współdzielonych z instalacją
teletechniczną kanałach kablowych DLP natomiast wewnątrz pomieszczeń pod tynkiem.
Przewody zabezpieczyć odpowiednio:
- YDY 3x2,5 wyłacznikiem nadprądowym z członem róŜnicowym,
- YDY 5x10 wyłącznikiem nadprądowym.
Ponadto do szafy sterowniczej windy doprowadzić linie telefoniczną dwuŜyłową YnTKSY
1x2x0,4 w celu podłączenia urządzenia „autodialer” umoŜliwiającego łączność ze słuŜbami
ratunkowymi w przypadku awarii. W przypadku instalacji centralki przeciwpoŜarowej do
nadszybia naleŜy poprowadzić 2 przewody H05Z-K o przekroju 1 mm2 podłączone do styku
normalnie zwartego w centralce poŜarowej.
2.3. Instalacja oświetleniowa
Oświetlenie szybu windy naleŜy wykonać wykorzystując lampy kanałowe bryzgoszczelne
IP44 100W z kloszem bezbarwnym z siatką ochronną (np. firmy Legrand). Oświetlenie szybu
powinno składać się z punktów świetlnych rozmieszczonych w następujących odległościach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia,
- maks. 0,5 m od stropu szybu,
- maks. co 2,0 m pomiędzy kolejnymi punktami świetlnymi.
Łączniki schodowy oświetlenia szybu naleŜy umieścić na najniŜszej kondygnacji w miejscu
umoŜliwiającym jego przełączenie przed zejściem do podszybia oraz na najwyŜszej
kondygnacji. Minimalne natęŜenie oświetlenia w nadszybiu powinno wynosić 200 lux,
w pozostałej części szybu 50 lux.
Instalacje naleŜy wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2.

2.4. Instalacja gniazda 230 VAC
W podszybiu na wysokości 0,3 m naleŜy zainstalować gniazdo 230 VAC 2P+PE o stopniu
ochrony IP44 i zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2.

3. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA
Projektowana instalacja wykonana będzie w układzie TN-S, począwszy od
rozdzielnicy obiektowej R04 przewód N będzie izolowany na całym swym przebiegu od
przewodu ochronnego PE. Ochrona od poraŜeń będzie zapewniona przez dostatecznie
szybkie

wyłączenie

uszkodzonego

obwodu

oraz

ekwipotencjalizacje

(wyrównanie

potencjałów) metalowych konstrukcji. Zapewnione to będzie przez zastosowanie w instalacji
wyłącznika nadmiarowo-prądowego oraz wyłączników róŜnicowoprądowego z członem
nadmiarowym o prądzie róŜnicowym 30mA. Ekwipotencjalizację zapewni podłączenie
konstrukcji stalowej szybu windy przewodem uziemiającym E (FeZn 25x3 mm) do uziomu
otokowego.
4. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
Ochronę przeciwprzepięciową stanowi zespół ochronników przeciwprzepięciowych
począwszy od rozdzielnicy RG (rozdzielnia główna budynku internatu) z ochronnikiem typu
B+C po rozdzielnicę obiektowej R04 z ochronnikiem typu C.
5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Zestawienie materiałowe zawiera szacunkowe długości i ilości podstawowych
materiałów. Ilości te naleŜy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji oraz
określeniem faktycznych tras kabli oraz rozmieszczenia osprzętu.

Lp.

Nazwa

Oznaczenie

Producent

Ilość

1.

Przewód YDYp 5x10

40m

2.

Przewód YDY 3x2,5

40m

3.

Przewód YDY 3x1,5

20m

4.

Przewód YnTKSY 1x2x0,4

100m

5.

Przewód YDYp 5x2,5

132m

Uwagi

W zaleŜności czy
będzie realizowana
funkcja „autodialer”

6.

Przewód H05Z-K 2x1mm2

Zrealizować w przypadku
instalacji centralki p.poŜ.

7.

9 szt.

8.

Oprawa kanałowa
bryzgoszczelna (IP44)
Wyłącznik schodowy p/t

9.

Bednarka FeZn 25x3

10 m

2 szt.

6. UWAGI KOŃCOWE
Instalacje elektryczne naleŜy wykonać zgodnie z projektem, postanowieniami
Polskich Norm, przepisów i rozporządzeń, wytycznych do projektowania oraz zgodnie
z szeroko rozumianą wiedzą techniczną i sztuką inŜynierską.
Trasy prowadzenia obwodów elektrycznych naleŜy skoordynować z innymi
instalacjami i prowadzić w odległościach zgodnych z przepisami.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać polskim normom, posiadać
niezbędne atesty i spełniać odpowiednie przepisy.
Przed włączeniem pod napięcie wykonanych instalacji elektrycznych dokonać
pomiarów:
- skuteczności ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym,
- izolacji przewodów,
- rezystancji uziemień.
Z przeprowadzonych pomiarów sporządzić protokoły pomiarowe.
Instalacja podlega okresowym badaniom z czasookresem podanym w aktualnych
przepisach.
mgr inŜ.
Remigiusz Woźniak

