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Opis techniczny 
do projektu wykonawczego 

instalacji elektrycznych 
rozbudowy Zespołu Szkół w Bolechowie, 

Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 
 I. Dane ogólne 
1. Podstawa opracowania 

 projekty branżowe opracowane przez Biuro Projektowe ABK-PROJEKT 
 program funkcjonalno - użytkowy dostarczony przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
 inwentaryzacja do celów projektowych istniejącej instalacji elektrycznej obiektu istniejacego 
 istniejące warunki przyłączenia obiektu istniejącego pismo powiat poznański ZI.ZD-00657/14 z dnia 08.10.2014 
 uzgodnienia z inwestorem dotyczące docelowej mocy przyłączeniowej kompleksu szkolnego 
 postanowienie nr 219/2016 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 27.07.2016r. 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 

2. Charakterystyka stanu istniejącego szkoły 
W ścianie wejścia głównego szkoły zlokalizowane są dwa przyłącza: 

 złącze kablowe ZK-1 zasilane z przyłącza napowietrznego sieci napowietrznej ENEA 
 przyłącze telefoniczne zakończone puszką podtynkową 

Zdjęcie obu przyłączy załączono w projekcie. W korytarzu wejścia głównego zlokalizowana jest rozdzielnica główna obiektu z wyłącznikiem p.pożarowym, której schemat załączono. Część pomieszczeń poddasza przeznaczona jest na potrzeby administracyjne szkoły. Aktualna moc umowna szkoły 50 kW z możliwością powrotu do dotychczasowej mocy umownej 70 kW. Pismo ZL-LD-00657/1 z dnia 08.10.2014r. 
3. Zakres opracowania 
Zakres prac w istniejącym obiekcie szkoły: 

 wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wprowadzonej do centrali sygnalizacji pożaru instalowanej w pomieszczeniu nr P108 obiektu projektowanego 
 w części parterowej budynku istniejące pomieszczenia przebudowane zostaną dla potrzeb węzła sanitarnego pom. 101, 102, 103, 104. 
 w kondygnacji pierwszego piętra powstanie węzeł sanitarny pom. I201 - I204. 
 poddasze budynku zmienia całkowicie swoją dotychczasową funkcję to jest administracyjno - dydaktyczną, likwidowana będzie centralka telefoniczna, sala komputerowa. Nowa funkcja pomieszczeń pokazana jest na rzucie poddasza. 
 w istniejących salach lekcyjnych zaproponowano wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED ujęte w nowym obiekcie. 
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 zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
Ekspertyza techniczna pożarowo - budowlana dla obiektu szkolnego istniejącego przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Decyzją inwestora nowy obiekt szkolny objęty będzie również instalacją sygnalizacji pożaru. Projekt obejmuje: 
budowę rozdzielni głównej w nowym obiekcie i jej zasilanie z istniejącej rozdzielni głównej szkoły. 

 instalacja oświetleniowa 
 instalacja odbiorów technologicznych 
 instalacje niskoprądowe: 

o instalacja sygnalizacji pożaru 
o instalacja sieci strukturalnej 
o instalacja sal językowych 
o instalacja sygnalizacji włamania 
o instalacja oddymiania klatek schodowych 
o instalacja fotowoltaiczna 
o instalacja telewizji DVB-T 
o instalacja monitoringu wizyjnego 
o instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu 
o instalacje ochronne 

4. Charakterystyka elektroenergetyczna 
 napięcie zasilania 230/400VAC z istniejącej rozdzielni głównej szkoły 
 moc zapotrzebowana Po = 45,0 kW 
 Prąd obciążenia szczytowego Io = 67 A 
 projektowana instalacja w układzie TN-S ochrona od porażeń - szybkie samoczynne odłączenia zasilania 

5. Ochrona pożarowa obiektu istniejącego i projektowanego 
W obiekcie szkolnym wystąpią strefy pożarowe: 

 istniejący obiekt szkolny - odrębna strefa pożarowa 
 projektowana rozbudowa obiektu szkolnego - odrębna strefa pożarowa 
 klatka schodowa 
 kotłownia 

Istniejący obiekt szkolny posiada dla swojej strefy własny wyłącznik przeciwpożarowy. Dla obiektu projektowanego przewidziany jest odrębny wyłącznik przeciwpożarowy instalowany przy wejsciu głównym do obiektu, sterowany przyciskiem zlokalizowanym w przedsionku wejścia głównego. Kotłownia posiadać będzie własny wyłącznik pożarowy instalowany przy wejściu. 
Instalacje elektryczne przechodzące przez stropy i ściany, sufity podwieszone o odporności ogniowej REI60 i EI60 oraz wyższe przez otwory o średnicy powyżej 4,0cm zabezpieczyć należy masami pęczniejącymi o klasie odporności tych elementów /EI60, EI120/. Ekspertyza techniczna pożarowo - budowlana dla obiektu istniejącego szkolnego przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru. Decyzją inwestora projektowany obiekt szkolny również należy objąć instalacją sygnalizacji pożaru. Dla klatki schodowej obiektu projektowanego i istniejącego przewidziano oddymianie. Instalacje te ujęte są w niniejszym opracowaniu. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne opisane jest w instalacji oświetleniowej.  
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II. Opis projektowanych rozwiązań 
1. Zasilanie projektowanej rozbudowy szkoły 
W przedsionku holu przewiduje się lokalizację rozdzielni głównej. W istniejącej rozdzielni głównej szkoły zabudowany zostanie rozłącznik bezpiecznikowy, z którego wyprowadzone będzie zasilanie rozdzielnicy głównej nowego obiektu. Zasilanie wykonać przewodem 4(LgY1x50mm²) prowadzonym w rurze ochronnej DVK110. Zasilanie wyprowadzone z rozdzielnicy głównej istniejącej szkoły poprzez piwnice obiektu istniejącego wprowadzone będzie w części nowego obiektu pod posadzką, poprzez wyłącznik p.pożarowy wprowadzone do rozdzielnicy nowego obiektu. Rozdzielnica w II klasie izolacyjności o stopniu ochrony IP44. Schemat rozdzielnicy załączono w projekcie.  
1.1.Instalacja fotowoltaiczna 
Na dachu sali gimnastycznej wykorzystując warunki nasłonecznienia projektowanych będzie 120 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 275Wp. Łącznie uzyskiwana będzie moc fotowoltaiczna 33kWp. Wyprodukowana energia elektryczna przekazana będzie do rozdzielnicy inwerterów zlokalizowanej w obudowie wnękowej w części komunikacyjnej pierwszego piętra. Projekt przewiduje system grid - connected. System ten uzależniony jest od sieci energetycznej działajacej w tym terenie. Nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przejmie sieć, niedobór z systemu PV zostanie uzupełniony z sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji w oparciu o instrukcję dostawcy pod kątem 15˚ w kierunku nasłonecznienia. Moduły łączone będą ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy, które stanowić będą generator słoneczny włączony do inwertera. Połączenia modułów należy łączyć za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami. Poszczególne łańcuchy łączyć z inwerterem poprzez rozdzielnicę DC1 i DC2 kablami solarnymi o przekroju 10mm². Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia przewody prowadzić w korytkach kablowych przystosowanych do instalacji zewnętrznych, do miejsca przepustu dachowego. Koryta muszą być odporne na promieniowanie UV. Przejścia kabli przez dach budynku realizowane poprzez zastosowanie przepustów dachowych - muszą być zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia wody. 
Dla projektowanego systemu dobrano dwa inwertery trójfazowe, które instalowane będą przy rozdzielnicy inwerterów. Odczyt wyprodukowanej energii elektrycznej jest widoczny bezpośrednio na inwerterach oraz poprzez sieć LAN podłączoną do inwerterów. 
Projektowana instalacja PV wprowadzona zostanie do rozdzielnicy głównej.  
Na dachu projektowanej sali gimnastycznej przewiduje się lokalizację 120 paneli monokrystalicznych 275Wp np. Vitovolt 200 275Wp, o łącznej mocy 33kWp. Dla potrzeb zabezpieczeń przeciwprzepięciowych poszczególnych łańcuchów paneli przewiduje się na dachu lokalizacje dwóch szafek IP65 DC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi DC. Okablowanie pomiędzy panelami a szafami DC prowadzone będzie w korytach kablowych odpornych na UV kablami odpornymi na UV. Konstrukcje paneli PV łączyć przewodem LgY1x16 z projektowaną szyną GSU w rozdzielnicy głównej. Okablowanie z szaf DC wprowadzone będzie do dwóch inwerterów DC/AC 20kW instalowanych w pomieszczeniu technicznym budynku istniejącego. Obok konwerterów zabudowana będzie rozdzielnica inwerterów wraz z licznikiem wyprodukowanej energii elektrycznej, połączona dalej z istniejącą rozdzielnicą szkoły poprzez wyłącznik sterowany zdalnie. Inwertery łączyć z instalacją połączeń wyrównawczych. 
Moduły fotowoltaiczne 
Projektowany system fotowoltaiczny o łącznej mocy 33kWp składa się z 120 szt. modułów fotowoltaicznych 275Wp np. Viessmann  Vitovolt 200 275Wp . Dobór mocy generatora wykonano w oparciu o dostępną powierzchnie zabudowy oraz wytycznych Inwestora.  
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Inwertery Dobrano inwertery trójfazowe wraz z odpowiednim podziałem modułów na łańcuchy. Ważne jest aby do jednego MPP - Trackera podłączone zostały łańcuchy o takiej samej ilości modułów. Inwerter należy zainstalować zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowej  zwracając w szczególności uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń.: 

 Po zainstalowaniu  inwerterów należy je połączyć z instalacją wyrównawczą budynku LgY 6 mm2. 
 
Konstrukcja montażowa 
Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji zalecanej do zastosowanych modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o instrukcje dostawcy. Należy bezwzględnie unikać zacienienia. Konstrukcję aluminiową należy połączyć z instalacją odgromową -  sprawdzić wartość  uziomu wymagany < 10 Ω. 
 
Okablowanie 
Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogą mieć kontakt z promieniowaniem słonecznym należy dodatkowo zabezpieczyć stosownymi osłonami. Wszystkie połączenia między modułami należy wykonać za pomocą złączy typu MC4. Poszczególne łańcuchy modułów należy łączyć z inwerterem poprzez rozdzielnice DC1  przewodami solarnymi o przekroju 6 mm2. W rozdzielnicy DC należy zainstalować bezpieczniki rozłącznikowe oraz ochronniki przepięciowe. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego rozłącznika izolacyjnego ze względu na to, że zastosowane inwertery zawierają je w formie klucza. Należy przewidzieć możliwość odłączenia obydwóch biegunów każdego łańcucha.  Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia, przewody należy prowadzić w korytach kablowych H30 o szerokości 50 i 100mm. Wewnątrz budynku przewody należy poprowadzić od miejsca przepustu dachowego do inwerterów, najkrótszą możliwą trasą z uwzględnieniem maksymalnych długości przewodów.  
2. Rozdział energii elektrycznej, sposób prowadzenia instalacji 
Każda kondygnacja posiada rozdzielnice zasilane z rozdzielni głównej. Każda kondygnacja posiada sufit podwieszony. Dla przejścia instalacji między kondygnacjami przewidziano kanał instalacyjny uwzględniający potrzeby instalacji elektrycznych i niskoprądowych. W suficie podwieszonym instalacje prowadzone będą w korytach kablowych perforowanych instalowanych na wysięgnikach ściennych lub podwieszonych do stropu. 
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3. Instalacja oświetleniowa 
W projektowanym i istniejącym obiekcie wyróżnia się: 

 oświetlenie podstawowe obiektu 
 oświetlenie awaryjne 
 oświetlenie awaryjne kierunkowe dla potrzeb ewakuacji 

3.1. Oświetlenie podstawowe 
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem oraz wytycznymi programu funkcjonalno - użytkowego oświetlenie wykonać oprawami ze źródłem Światła LED. Poziom natężenia oświetlenia dla pomieszczeń dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy". 

 Sale wykładowe - Em = 500 Lx 
 Sale lekcyjne - Em = 300 Lx 
 Komunikacja - Em = 100 Lx 
 Pomieszczenia sanitarne - Em = 100 Lx 
 Pomieszczenia techniczne - Em = 200 Lx 
 Pomieszczenia gospodarcze - Em = 100 Lx 

Wykaz opraw oświetleniowych załączono na poszczególnych rzutach. 
Wykonując obliczenia doboru opraw oświetleniowych dla obiektu projektowanego, również dla obiektu istniejącego wykonano dobór opraw z uwagi na zastosowanie opraw ze źródłem światła LED w całym obiekcie. W pomieszczeniach obiektu istniejącego można podłączyć oprawy projektowane do obwodów istniejących oświetlenia.  
 
3.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane będzie z lokalnych rozdzielnic elektrycznych. 
W komunikacji obiektu przewiduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

 oświetlenie awaryjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie działania 2 godzin. Oprawy te wyposażone w źródła światła LED 3W, z świadectwem dopuszczenia CNBOP. 
 oświetlenie awaryjne oprawami zewnętrznymi jednofunkcyjnymi IP65 PC LED mrozoodpornymi z świadectwem dopuszczenia CNBOP. Oprawa pełni funkcję oświetlenia podstawowego (załączanie ręczne) oraz oświetlenia awaryjnego (w przypadku zaniku napięcia). 
 oświetlenie ewakuacyjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie działania 1 godziny. Oprawy te wyposażone w źródła światła LED 3W i odpowiedni piktogram, z świadectwem dopuszczenia CNBOP.  Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne) musi spełniać następujące warunki: a) W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx  b)Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 40  c) Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx  d)   W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą  -    przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 
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-    obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, -    przy każdej zmianie kierunku, -    przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, -    na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, -    w pobliżu każdego punktu pierwszej  pomocy, -    w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.  Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).  Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  obowiązującej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wymagania:  a) Oświetlało znaki ewakuacyjne.  b) Zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych  (stref bezpieczeństwa).  c)  Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego. d) Posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  podstawowego. e) Włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu. f) Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.  Oprawy awaryjne i ewakuacyjne jednofunkcyjne wyposażone w funkcję autotestu.  
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności serwisanta, żeby wykonać wymagane przez normę PN-EN 50172 testowanie.  
AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej.  W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 
Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające funkcjami: - wykonanie testu funkcjonalnego TEST A, - sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B, - nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, - sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 
Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.  
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawność działania poszczególnych podzespołów oprawy. TEST B polega na przełączeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania akumulatorów. Zmierzony czas świecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem świecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej 
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wartości czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorów. Dzięki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do progu napięcia określonego przez producenta akumulatorów), a następnie naładowaniu następuje ich prawidłowe uformowanie. 
Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie są jako oprawy kierunkowe wszystkich typów, zarówno w wersji świetlówkowej jak i LED, oraz jako oprawy doświetlające drogi ewakuacyjne ze świetlówkami i diodami LED, a także z lampami halogenowymi. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oświetlenia dróg ewakuacyjnych wykonuje się z typowych opraw stosowanych do oświetlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich modułów awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to możliwość stworzenia spójnego systemu oświetlenia awaryjnego, w którym wszystkie oprawy testowane są automatycznie.  
Dzięki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, użytkownik obiektu ma zagwarantowaną pełną kontrolę stanu technicznego całego systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy te spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: „Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego”. 
 
 
 
 
3.3. Oświetlenie zewnętrzne terenu 
Parkingi, droga wewnętrzna oraz ciągi piesze wokół obiektu objęte będą oświetleniem oprawami:  - latarniami oznaczonymi symbolem "1" - oprawami parkowymi LED 50W instalowanymi na słupach oświetleniowych o wysokości 4m z fundamentem prefabrykowanym - oświetlenie parkowe  - latarniami oznaczonymi symbolem "2" - oprawami ulicznymi LED 100W instalowanymi na wysięgniku 1,5 na słupach oświetleniowych o wysokości 8m z fundamentem prefabrykowanym.  
Słupy oświetleniowe: 

 Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym  
 Słup stalowy ocynkowany metodą ogniową, następnie malowany proszkowo 
 Fundamenty słupów oświetleniowych winny wystawać 3cm ponad powierzchnię gruntu. 

Fundament betonowy oraz słup na wysokości 30cm od ziemi zabezpieczyć abizolem 
dostosowanym do malowania na cynk. 

 Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem 
 Stosować tabliczki posiadające izolacje klasy II oraz zaciskami do 35mm² z wkładką 

bezpiecznikową DO1/E14-6A. Tabliczka oświetleniowa  - trzyzaciskowa 
 Na slupach umieścić tabliczki opisowe z numeracją słupów. Na tabliczce umieścić: 
 Informacje o numerze szafki 

o Numer obwodu – cyfra rzymska 
o Numer kolejny słupa – cyfra arabska 
o Rok budowy 

 Tabliczki opisowe słupów umieścić od strony ciągu pieszo – jezdnego 
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 Tabliczki mocować na wysokości 1,7m nad poziomem ziemi 
 

4. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 
Dla potrzeb ogólnych przewidziano gniazda podtynkowe 230VAC/16A/Z zasilane z rozdzielnic lokalnych. Dla potrzeb zasilania stanowisk informatycznych przewidziano sieć dedykowaną 230VAC zasilaną z lokalnych tablic komputerowych oznaczonych symbolem "TK".  
5. Wytyczne wykonania instalacji 

1) Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek rozgałęźnych.  2) Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich pomieszczeniach. 3) Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. Obwody gniazd wtykowych zasilane będą przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,5m od posadzki.  5) W pomieszczeniach suchych – stosować osprzęt IP20.   
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Osprzęt podtynkowy IP 20 

Łącznik 1 biegunowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe Łącznik 2 biegunowy świecznikowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe Łącznik schodowy Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe Łącznik z podświetleniem zwierny światła Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 
Napięcie znamionowe: 250V  
Zaciski: Bezgwintowe Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 

Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 Gniazdo wtykowe podwójne2P+Z 

Wyposażone w metalowy uchwyt 
Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
Mechanizm z przesłoną IP2 Puszka podtynkowa  Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
fi 60 Puszka natynkowa Napięcie zasilania: 250V 
Klasa ochronności IP30 
 Osprzęt podtynkowy IP 44 

Łącznik 1 biegunowy Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Łącznik 1 biegunowy świecznikowy Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 

Gniazdo wtykowe pojedyncze Obciążenie maksymalne: 16A.  
Napięcie znamionowe: 250V. 
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6. Instalacje technologiczne 
6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Centrale wentylacyjne instalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego. Każda centrala wyposażona będzie w szafę sterowniczą.  
Dobrane przez branżę sanitarną centrale: 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 1900 EKO 3.0 z nagrzewnicą wodną typu  SVS 700-400-2 
o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,485kW; prąd 3,12A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,488kW; prąd 3,16A 
o lokalizacja szafy sterowniczej i jej zasilanie w pom. 136 
o obsługiwane pomieszczenia: 134, 133, 131, 132, 130, 129, 127, 123, 124 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 2500 EKO z nagrzewnicą wodną typu  SVS 700-400-2 
o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,725kW; prąd 3,24A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,675kW; prąd 3,00A 
o lokalizacja szafy sterowniczej w korytarzu, załączanie w szafie sterowniczej 
o obsługiwane pomieszczenia: 116, 115, 113, 112 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 1900 EKO 3.0 z nagrzewnicą wodną typu  SVS 700-400-2 
o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,485kW; prąd 3,12A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,488kW; prąd 3,16A 
o lokalizacja szafy sterowniczej w pom. 110 
o obsługiwane pomieszczenia: 119, 120 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 400 EKO z nagrzewnicą wodną AVS 200 - 225m3/h 
o moc wentylatora wywiewnego 0,085kW; prąd 0,73A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,085kW; prąd 0,73A 
o Lokalizacja szafy sterowniczej w pom. 114 
o obsługiwane pomieszczenia: 111 

 Centrala nawiewna podwieszana np. SALDA VEKA INT 2000EKO 
o z nagrzewnicą wodną o mocy 26,9kW 
o lokalizacja szafy sterowniczej w pom. 114 
o Centrala obsługuje okapy kuchenne, wentylator dachowy sterowany ręcznie regulatorem obrotów 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 2500 EKO z nagrzewnicą wodną typu SVS 700-400-2 
o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,725kW; prąd 3,24A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,675kW; prąd 3,00A 
o lokalizacja szafy sterowniczej: pom. 219 
o obsługiwane pomieszczenia: 219 

 Centrala rekuperacyjna pozioma usytuowana na dachu z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. SALDA RIS EKO H 1900  z nagrzewnicą elektryczną o mocy 3kW 
 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 

o SALDA RIS 1900 EKO 3.0 z nagrzewnicą wodną typu  SVS 700-400-2 
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o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,485kW; prąd 3,12A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,488kW; prąd 3,16A 
o lokalizacja szafy sterowniczej w pom. 207 
o obsługiwane pomieszczenia: 210, 211 

 Centrala rekuperacyjna podwieszana z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym np. 
o SALDA RIS 1900 EKO 3.0 z nagrzewnicą wodną typu  SVS 700-400-2 
o mocy 27,4kW 
o moc wentylatora wywiewnego 0,485kW; prąd 3,12A 
o moc wentylatora nawiewnego 0,488kW; prąd 3,16A 

W pomieszczeniu pracowni gastronomicznej przewidziano okapy: 
 okap na trzonem kuchennym nawiewny np. typ DM-S-3632 o wymiarach 1,6 x 1,2m 
 okap przyścienny z nawiewem np. typ DM-S-3633 o wymiarach 1,6 x 1,1m 
 okap przyścienny z nawiewem np. typ DM-S-3633 o wymiarach 1,1 x 1,1m nad piecem konwekcyjno - parowym 

Dodatkowo pracownia gastronomiczna wyposażona będzie w centralę nawiewną świeżego powietrza do pomieszczenia. Wyciąg powietrza za pomocą wentylatora dachowego np. typ RF/6 - 400T wyposażonego w regulator np. RMT-1,5, który załącza oraz wyłącza wentylator. 
Sala sportowa obsługiwana będzie przez centralę nawiewno-wywiewną instalowaną na dachu budynku wraz z szafą sterowniczą. Sterowanie szafą zadajnikiem instalowanym w pom. wskazanym w projekcie branży sanitarnej. 
Każda szafa sterownicza wyposażona w pełną automatykę przez producenta szafy sterowniczej na podstawie wytycznych zawartych w projekcie instalacji sanitarnych.  
W pomieszczeniach WC w wyznaczonych miejscach przewiduje się wentylatory kanałowe zasilane z obwodów oświetleniowych pomieszczenia. Załączanie wraz z oświetleniem pomieszczenia, wyłączane po nastawnym czasie.  
 
6.2. Instalacja klimatyzacji 
Instalacja ta projektowana jest dla sal komputerowych P212, P215 oraz serwerowni P214. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym piętrze projektowanego budynku szkoły. Klimatyzację sal komputerowych zabezpieczy jednostka zewnętrzna o mocy elektrycznej 5,2 - 13,3 kW. 
Klimatyzację serwerowni zabezpiecza o mocy elektrycznej 2,5 - 3,5 kW. Obie centrale klimatyzacyjne instalowane będą na dachu na podporach montażowych. 
W salach komputerowych jednostki wewnętrzne stanowią klimatyzatory kasetonowe z nawiewem. W pomieszczeniu serwerowni przewidziana jest jednostka ścienna wewnętrzna. 
6.3. Instalacja pracowni gastronomicznej 
Dla potrzeb zasilania odbiorów pracowni gastronomicznej przewidziano rozdzielnicę RS.  
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ: Lp. Nazwa ilość 1 Stół z basenem 1 1a Spryskiwacz z baterią stołową i wylewka 1 
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1b Młynek koagulacyjny/rozdrabniacz odpadów/ 1 2 Regał ociekowy perforowany 1 3 Piekarnik elektryczny 4xGN 1/1 4 4 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 2 5 Piec konwekcyjno-parowy 7x GN 1/1 1 5a Podstawa pod piec konwekcyjno-parowych 1 5b Schładzarko-zamrażarka  szokowa   1 6 Okap przyścienny trapezowy z łapaczami tłuszczu 1 7 Stół z drzwiami suwanymi 1 8 Stół z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2 9 Stół z szafką i szufladami 8 10 Nadstawka podwójna na stół 2 11 Trzon kuchenny/kuchnia elektryczna 8 12 Umywalka 1 13 Stół z dwoma zlewami i drzwiami suwanymi 2 14 Zmywarka do naczyń i szkła na podstawie 1 15 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 2 16 Stół ze zlewem jednokomorowym, szafką i półką 1 17 Stół z szafką 1 18 Blat roboczy 1 19 Bateria z prysznicem 5 20 Szafa przelotowa 50x100 2 21 Szafa magazynowa 60x90 3 22 Wpust liniowy L=3,00m 1 23 Zmywarka do naczyń i szkła na podstawie 1  6.4. Urządzenie dźwigowe 
Obiekt wyposażony będzie w dźwig hydrauliczny przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Szafa sterownicza instalowana na najniżej kondygnacji, to jest w piwnicy.  
W podszybiu należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych bednarką FeZn 30x4, z którą łączyć wszystkie metalowe stałe części szybu wraz z prowadnicami. Bednarką tą poprzez złącze kontrolne wprowadzić do głównej szyny uziemiającej budynek.  W podszybiu obok pierwszej lampy OK-60W zainstalować gniazdo wtykowe 16A/Z/230VAC  w odległości 0,5m od posadzki.  Oświetlenie szybu powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najniższego i najwyższego punktu szybu. Na najniższym przystanku w szybie należy zamocować łącznik schodowy oświetlenia szybu w odległości 30cm od krawędzi ościeżnicy drzwi szybowych i 100cm od poziomu posadzki. Wszystkie przewody zasilające instalacje dźwigu zakończyć 5m zapasem. Doprowadzić do maszynowni wieloparowy przewód czynnej linii telefonicznej wyłącznej dla pracy dźwigu przeznaczonej dla łączności ze służbami ratunkowymi. Dźwig w czasie pożaru nie może pozostawać na kondygnacji podziemnej. 
Uwolnienie pasażerów powinno odbywać się na kondygnacji parteru.  
6.5. Instalacja kotłowni gazowej 
W projektowanej kotłowni przewidywane są trzy kotły kondensacyjne instalowane przyściennie. Pracą regulatorów kotłowych steruje regulator ścienny.   Schemat sterowania pompą pokazano na 
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schemacie technologicznym. W miejscu wskazanym przez technologa instalowana będzie rozdzielnica kotłowni. 
Obudowa rozdzielnicy będzie metalowa o stopniu ochrony IP54. W rozdzielnicy oprócz projektowanych urządzeń przewidziano rezerwę od 30% do 50% na ewentualne docelowe potrzeby. Przewiduje się montaż rozdzielnicy na ścianie w miejscu nie kolidującym z innymi elementami i urządzeniami. W rozdzielnicy kotłowni w jej polu zasilającym zainstalowany będzie wyłącznik awaryjny np. FRX 303 40A wyposażony w wyzwalacz wzrostowy z cewką ~230V. Od strony wewnętrznej wejścia do kotłowni instalowany będzie przycisk sterujący – w kolorze zielonym wyłącznikiem awaryjnym. Schemat rozdzielnicy załączono w projekcie. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z wytycznymi dostawcy osprzętu.  

 
Instalacja oświetleniowa zasilana będzie z rozdzielnicy kotłowni zgodnie z rysunkiem załączonym w projekcie. W oświetleniu awaryjnym zastosowano oprawy z modułem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny.  
Oprawa awaryjna jednofunkcyjna z świadectwem CNBOP, LED 
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W oświetleniu ewakuacyjnym kierunkowym zastosowano oprawy LED 3W 

 
Dla potrzeb zasilania lampy przenośnej napięciem bezpiecznym przewidziano gniazdo ~24V/10A.  
Całość instalacji wykonana przewodami miedzianymi opisanymi na schemacie rozdzielnicy kotłowni. 
Regulator kotłowy steruje pracą pomp obiegów grzewczych. Dla potrzeb ogólnych przewiduje się gniazda 16A/Z/~230V.  
Całość instalacji prowadzona w korytach kablowych typu KPR instalowanych na wysięgnikach ściennych. Koryta kablowe należy prowadzić poniżej 10cm od przewodów gazowych.  
Instalacja w kotłowni prowadzić w korytach kablowych perforowanych umocowanych do wysięgników ściennych na wysokości około 3,0m. Przewidywane koryto o szerokości 200mm i wysokości 60mm z przegrodą metalowa pełną. 
Montaż i uruchomienie automatyki kotłowni wykonuje firma serwisowa. Układ kotłowy wyposażony w fabryczną automatykę i sterowanie.  
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7. Instalacje niskoprądowe 
7.1. Instalacja okablowania strukturalnego 
Podstawą do przygotowania poniższego opracowania są najnowsze wydania norm okablowania 
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia związane z okablowaniem 
strukturalnym są regulowane przez poniższe normy: 

 ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”. 
 EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”. 
 PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 
 PN-EN 50174-1:2010 + A1/2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości.” 
 PN-EN 50174-2:2010 + A1/2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  
 PN-EN 50174-3: 2014-02 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.” 
 PN-EN 50346:2009 + A1/2009 + A2/2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”  Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego. System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie 
dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów 
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

 Okablowanie miedziane, poziome przeznaczone dla instalacji LAN przewyższające wymagania kategorii 6A (klasa EA). 
 Okablowanie poziome, skrętkowe w wersji ekranowanej. 
 Certyfikaty wydane przez renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu łącza oraz komponentów. 
 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 
 Panele krosowe przystosowane do montażu w rack’ach o rozstawie 19". Panel wyposażony w 3 płytki PCB po 8 złącz RJ45 kat. 6 . Ekranowanie wykonanie zgodnie z EN 60603-7-7. Materiał: blacha stalowa ocynkowana/chromowana, płyta czołowa malowana proszkowo, kolor: jasnoszary. 
 Okablowanie poziome służące do transmisji danych i głosu zostało sprowadzonego do szafy dystrybucyjnej GPD 47U 19” o wymiarach 800x800mm (szczegóły znajdują się na schemacie). 
 Okablowanie pionowe przewidziane do systemów sterowania budynkiem oparto na kablach światłowodowych uniwersalnych OM3 12xG50/125μm o konstrukcji luźniej tuby wypełnionej żelem. Powłoka kabla powinna być niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH); 
 Okablowanie światłowodowe ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN 50173-1:2011;  
 Okablowanie systemu światłowodowego w szafach dystrybucyjnych ma być zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OM3 i spawane pigtaile w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; 
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 Adaptery światłowodowe LC mają posiadać ceramiczny element dopasowujący, a złącza ferrulę ceramiczną. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy okablowania strukturalnego 
 Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: 
 Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w tym projekcie.  
 Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów certyfikacyjnych sieci. 
 Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres minimum dwóch lat. Po tym czasie instalator zobowiązany jest do jego przedłużenia na kolejne dwa lata, zgodnie z procedurą wymaganą przez producenta systemu.   
 Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. 

Okablowanie poziome LAN Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 
pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla 
instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym 
użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem 
zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) 
wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-
1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji 
danych Ethernet 1Gb/s. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami w 
zakresie łącza oraz komponentów. 
Punkty przyłączeniowe LAN 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 1 i 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone POE+ STP kat.6A Re-Embedded cert. GHMT, które będą zapewniać: 
 Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w wersjach UTP i STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej. 
 Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość, należy zastosować kabel kategorii 6A charakteryzujący się poszerzonym pasmem transmisyjnym, minimum 500 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Parametry transmisyjne kabla należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności. 
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 Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).  
 Moduł musi zapewniać wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane (minimum warstwa 1,25 µm), co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE.  
 Moduł musi zagwarantowaną przez producenta żywotność złącza: >= 200 cykli połączeniowych. 
 W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45. 
 Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B. 
 Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. 
 Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.  

Panele rozdzielcze RJ45 
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, 
które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt 
dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli 
krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. 
W projekcie należy zastosować panele RJ45 z zintegrowaną płytą PCB i łączami IDC LSA, które muszą 
zapewniać: 

 Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 kat.6A STP. 
 Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe. 
 W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 
 W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.   
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Skrętkowe kable instalacyjne LAN 
W celu implementacji wydajnych aplikacji i zapewniania bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość w 
okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych F/FTP kat.6A o szerokim 
paśmie transmisyjnym 500 MHz.  
Kabel skrętkowy musi zapewniać: 

 Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 1Gb/s.  
 Certyfikację zgodną z kategorią 6A wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. 
 Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 500 MHz. 
 Potwierdzenie parametrów certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności. 
 Konstrukcję typu F/FTP. 
 W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LS0H (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru.  
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Kable krosowe RJ45 LAN 
Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na 
panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W 
projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią: 

 Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 1Gb/s.  
 Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.  
 Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.  Zarówno szafy dystrybucyjne jak i punkty dostępowe należy wyposażyć w kable krosowe 

odpowiedniej kategorii i klasy. 
 Okablowanie telefoniczne Transmisja telefoniczna jest realizowana w technologii IP (VoIP) w oparciu o elementy  okablowania strukturalnego.   Szafa dystrybucyjna Szafę RACK należy wyposażyć w patchcordy kat. 6A w pełnej obsadzie po stronie szaf oraz gniazd abonenckich. Od strony szaf należy dostarczyć patchcordy w 3 (trzech) kolorach: o długościach: 1m oraz 2 m. Nad szafą teleinformatyczną należy zamontować drabinki kablowe umożliwiające prowadzenie kabli połączeniowych bez konieczności ingerencji w sufit lub podłogę techniczną.   Urządzenia aktywne sieci LAN:  Przełącznik 24G 

Ilość portów min. 24 portów 10/100/1000, min. 4 porty mini-GBIC  
Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19"  
Rozmiar tablicy adresów MAC min. 16000 
Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) 
Warstwa przełącznia 2 
Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2 
Prędkość magistrali min. 56 Gbps 
Przepustowość min. 41  mpps 
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Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 512 (802.1q) 
Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s),  
Funkcje stackowania Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urządzeń w stosie 
auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) 
agregacja portów  zgodna z 802.3ad LACP 
QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm opróżniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN  
Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW 
Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta 
Zasilanie Zasilanie 230 VAC maksymalny pobór mocy 48W, wparcie dla IEEE 802.3az 
Pozostałe funkcje LLDP,LLDP-MED, dual flashimages,  obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation,  pełne wsparcie dla IPv4 i Ipv6 

    Przełącznik 48G 
Ilość portów min. 48 portów 10/100/1000, min. 4 porty mini-GBIC 
Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19"  
Rozmiar tablicy adresów MAC min. 16000 
Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) 
Warstwa przełącznia 2 
Prędkość magistrali min. 104 Gbps 
Przepustowość min. 77 mpps 
Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 512 (802.1q) 
Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s),  
Funkcje stackowania Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do 16 urządzeń w stosie 
auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) 
agregacja portów  zgodna z 802.3ad LACP 
QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm opróżniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN  
Moniotorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW 
Oprogramowanie Aktualizacje dostępne na stronie producenta 
Zasilanie Zasilanie 230 VAC maksymalny pobór mocy 59 W, wparcie dla IEEE 802.3az 
Pozostałe funkcje LLDP,LLDP-MED, dual flashimages,  obsługa ramek typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation,  pełne wsparcie dla IPv4 i Ipv6 

  
 
Podsumowanie 
Rodzaj sieci:      ekranowana 
Rodzaj kabla:     F/FTP 500MHz kat. 6A 
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Kategoria komponentów:    Kat. 6A wg ISO IEC 11801 Am.2 
Docelowa wydajność systemu:   Klasa EA wg ISO IEC 11801 Am.1 
Docelowe pasmo przenoszenia:   500 MHz 
Doprowadzenie kabli do PEL-a:   w korytach kablowych, w rurze ochronnej pod  
      tynkiem 
Montaż PEL-a:     uchwyt 45x45mm 
 
7.2. Instalacja monitoringu wizyjnego 
Monitoring IP oparty o rejestratory IP oraz osobne przełączniki 1GbE PoE umiejscowione w szafie RACK dystrybucyjnej. Przewidziano kamery wewnętrzne oraz kamery zewnętrzne  w obudowach z grzałką. Grzałki zasilane z rozdzielnic lokalnych tablic sieci dedykowanej. Kamery zasilanie poprzez skrętkę komputerową z przełączników PoE. Okablowanie układane będzie w korytach kablowych w suficie podwieszonym oraz w rurach ochronnych pod tynkiem. Rejestratory połączone z przełącznikiem LAN, przez co dostęp do obserwacji i sterowania jest możliwy z każdego punktu sieci LAN po autoryzacji. Wraz z osprzętem dostarczone będzie oprogramowanie rejestratorów. Okablowanie wizyjne + PoE realizowane będzie skrętka komputerowa U/UTP kat 5e.  
System będzie składał się z następujących elementów: 
- 32 Kanałowy rejestrator IP UHD, 8 dysków -, Rack 2U, Kompresja H.265/H.264, Pasmo nagrywania do 320Mb/s 8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/QCIF/CIF, Odtwarzanie 16x1080P/32x720P/10x3M/8x4M/6x5M/4x8M, Obsługa 2 strumieni, 2x wyjścia wideo VGA-1080P, 2x wyjścia wideo HDMI-UHD, 1x we/2x wy audio RCA, 2x RJ-45 (100/1000), 16x we/4x wy alarmowe 1xUSB 3.0, 2x USB 2.0, Maks. 8x 6TB HDD,1x eSATA, 1x RS485,1x RS232, Raid 0/1/5/10, Wsparcie ONVIF Profil S (2.4), Obsługa myszki, CMS, Aplikacja kliencka na systemy iOS/Android. 
- Kamera IP, bullet, wersja PRO, 2.0MP, obiektyw zmotoryzowany P-IRIS, IR 35m, IP66 - Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczość 2M (1920x1080),Obiektyw zmotoryzowany P-IRIS 3.0-10.5mm DC AI, Min. Oświetlenie kolor: 0,002Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: 0Lux z IR, Przesuwny filtr podczerwieni ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwójne strumieniowanie 1080P/D1, Kompresja H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (140dB), 3D-DNR, ROI, Defog, Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatności, Protokoły TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP, Urządzenia mobilne (iPhone, iPad, Android), Wbudowany Multi Port, Temperatura pracy -40°C~60°C, Zasilanie DC12/PoE. 
- Kamera IP, kompaktowa 2.0MP - Przetwornik 1/2.8" SONY Progressive Scan Sensor, Rozdzielczość 2M (1920x1080),Obiektyw C/CS, Min. Oświetlenie kolor: 0,002Lux@F1.2 (STARLIGHT), B/W: 0,001Lux, Przesuwny filtr podczerwieni ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwójne strumieniowanie 1080P/D1, Kompresja H.265/H.264/MJPEG, AGC, BLC, SUPER WDR (140dB), 3D-DNR, ROI, Defog, Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC 64 GB, Detekcja ruchu, Maski prywatności, Protokoły TCP/IP, UDP,RTP,RTSP,HTTP,HTTPS, DHCP, DDNS,DHCP,FTP,SMTP,SNMP,UPnP,SIP, PPPoE, NTP, ONVIF profil S (2.4), Wsparcie SIP/VoIP, Urządzenia mobilne (iPhone, iPad, Android), Wbudowany Multi Port, Temperatura pracy -30°C~60°C, Zasilanie DC12/PoEZaprojektowano rejestrator, który będzie zainstalowany w serwerowni. Wszystkie kamery podłączone zostaną do przełącznika 100Mbit znajdującego się w najbliższym punkcje dystrybucyjnym.  
- Obiektyw, ogniskowa 2,8-12mm, automatyczna przesłona, 1/2.7", F1.4, D/N korekta IR 
- Obudowa zewnętrzna do kamer kompaktowych, wbudowana grzałka, Uchwyt z przepustem kablowym, zasilanie 230V 
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Dokładne rozmieszczenie i pole widzenia zostały naniesione na załączone rysunki.  
Cechy kamery: 
• Przetwornik 1/2.8” Sony Exmor CMOS • 2,0/3,2 Megapiksela, Podwójny kodek (H.265 / MJPEG) • Zoom optyczny 30x (4.3~129mm), D&N z ICR • Wysoka wydajność strumieniowania (Maksymalnie 30/25fps na żywo) • Redukcja Szumów, Min. Oświetlenie od 0.0001Lux z DSS (Wł. IR: 0 Lux) • Detekcja Ruchu, Maski Prywatności (8), Zoom Cyfrowy (20x) • Audio (1 Wejście / 1 Wyjście), Alarm (1 Wejście / 1 Wyjście) • Presety (250), Groupy (8), Trasa, Klasa Szczelności IP66 • Maksymalny zasięg IR 150m (2 Promienniki IR)  Cechy rejestratora: • Obsługa do 32 kamer IP • Nagrywanie do 8 megapikseli • Kompresja wideo H.265, Podwójne strumieniowanie • Kompresja audio G.711 • Aplikacja do podglądu CMS na systemy Windows • Podgląd mobilny (iPhone / iPad / Android) • Proste tworzenie kopii zapasowych • Konfiguracja poprzez sieć • Przyjazne dla użytkownika menu główne • Obsługa myszki i pilota • Obsługa USB 2.0 (Flash USB, USB HDD, USB CD/DVD, itp.) • porty SATA (Max. 15TB) • Interfejs sieciowy 10/100/1000M • Wyjścia VGA & HDMI (Maksymalnie. 1920*1080) • Dwukierunkowe audio  
7.3. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu 
Systemem sygnalizacji włamania objęte zostały pomieszczenia: 

 pomieszczenia komunikacji 
 wejścia zewnętrzne 
 pomieszczenia administracyjne 
 pomieszczenie techniczne 7/0 Instalacja prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem oraz w korycie kablowym w suficie podwieszonym. System SSWiN musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50131 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania  i Napadu oraz PN-EN50136 w zakresie transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 2. Instalacje te mają za zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie detektorów: 
 kontaktronów magnetycznych w drzwiach w wyznaczonych pomieszczeniach  
 czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych w wyznaczonych pomieszczeniach; Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują pomieszczenia określone przez Inwestora. Zarządzanie systemem SWiN musi być możliwe z poziomu: manipulatora SSWiN – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów poszczególnych stref, tworzenie poszczególnych stref. 
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Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mieć wbudowany interfejs TCP/IP. Centrala musi być w pełni skalowalna. W obrębie samej centrali musi być wbudowany moduł obsługi minimum 10 linii dozorowych, 1 wyjścia przekaźnikowego i 4 wyjść OC. Pozostałe linie dozorowe są podłączane do ekspanderów linii dozorowych, dołączonych do magistrali. System SSWiN musi dawać możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne centrale SSWiN, ekspandery SSWiN. Wymagane dodatkowe parametry centali: 
 zintegrowany dialer IP, 
 port Ethernet IP, 
 możliwość podłączenia dialera PSTN 
 możliwość podłączenia dialera GPRS 
 Czujnik antysabotażowy 
 Klasa (Grade):   2 
 Kody użytkownika:  minimum 200 (5 poziomów) Poniżej przedstawiono wymagania odnośnie kluczowych parametrów ekspanderów linii i manipulatora kontrolnego: Ekspander 8 linii z zasilaczem 
 Moduł rozszerzenia centrali alarmowej umożliwiający podłączenie detektorów. 
 Wejścia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaż 
 9 wyjść: 
 2 przekaźnikowe, 
 6 OC (max 100mA), 
 1 głośnikowe (8 om). 
 Komunikacja: RS485. Manipulator kontrolny 
 Służący do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN oraz  
 Wymiary: 164 x 124 x 28 mm 
 Napięcie: 12 VDC 
 Temp./ Wilgotność: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji 
 Komunikacja: RS485 
 Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD 2x16 znaków 
 8 diod LED sygnalizujących stan systemu  

 
7.4. Instalacja TV DVB-T 
W budynkach zaprojektowano nowoczesny system telewizji zbiorczej RTV/SAT umożliwiający odbiór 
programów radiowych oraz cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej ogólnodostępnej. 
System wyposażony będzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu 
budynku. Sygnał telewizji naziemnej przechwytywany przez zespół antenowy należy doprowadzić do 
odpowiedniego wejścia na multiswitchu. Sygnały satelitarne z satelit Astra i HotBird z konwerterów 
Quattro należy doprowadzić odpowiednich wejść na multiswitchu. Dalej poprzez multiswitch sygnał 
jest rozprowadzany do skrzynki telekomunikacyjnej gniazd końcowych. W gniazdach będzie możliwy 
odpowiednio odbiór telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz programów radiowych. 
Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej należy uziemić. Wszystkie trasy kabli projektowanych 
instalacji powinny być opisane. Opis powinien zawierać dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. 
Opaski z w/w danymi powinny być montowane na każdym kablu co około 5,0m. W trasach koryt 
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kablowych kable instalacji niskoprądowych należy prowadzić w korytach dla nich przeznaczonych. Po 
wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i niezbędne regulacje. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzję i fachowość zarabiania złącz. Złącza typu F należy 
zaciskać wyłącznie przy użyciu narzędzi do tego przeznaczonych – złącza zaciskane innymi 
narzędziami eliminują ich użycie! Starannie dokręcić złącza do gniazd montowanych elementów. 
Wszystkie niewykorzystane wyjścia należy obciążyć rezystorem 75 (złącze o ozn.R-75) w celu 
zachowania impedancji falowej w instalacji, przeciwdziałaniu wnikania zakłóceń i powstawaniu odbić. 
Wszystkie prace objęte w niniejszym projekcie wykonać zgodnie z normami oraz obowiązującymi 
przepisami, przestrzegając przepisów BHP. Przepusty kablowe należy uszczelnić. 
Pomiary 
Po wybudowaniu instalacji RTV/SAT należy przeprowadzić pomiary w celu spełnienia poniższych 
wymagań poziomu sygnału: 
Poziom sygnału na wyjściu z czaszy satelitarnej: 80dbuV 
Poziom sygnału na wyjściu anten DVB-T:  70 - 75 dBuV 
Poziom sygnału na gnieździe abonenckim dla: 
 sygnału satelitarnego: 50-75 dBuV, 
 sygnału DVB-T: 47-74 dBuV, Do pomiarów sygnałów zaleca się zastosować: 
 dla sygnałów cyfrowych DVB-T – COFDM Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T Digiair PRO, 
 dla sygnału satelitarnego DVB-S/S2 Miernik sygnału satelitarnego DVB-S/S2 Satlook Micro HD.  Dodatkowo należy wykonać pomiary: 
 pomiar ciągłości żył, 
 pomiar rezystancji rdzenia przewodu (<60Ω); 
 pomiar impedancji falowej (75Ω. Odchyłka +/- 5% jest dopuszczalna), 
 pomiar pojemności przewodu (<100pF); 
 pomiar współczynnika pokrycia oplotem (nie mniejszy niż 70dB), 
 pomiar rezystancji oplotu (powinien mieścić się w granicach 5-20Ω).  

7.5. Instalacja pracowni językowych 
W każdej pracowni językowej projektuje się odrębny system wspomagający nauczanie. 
Cechy systemu: 

 możliwość stosowania dla dowolnej liczby słuchaczy ( maks. 24 + lektor ) 
 instalacja w pomieszczeniu o dowolnych wymiarach 

o do odtwarzania dźwięku w słuchawkach słuchaczy i lektora 
o do nagrywania wypowiedzi uczniów i dowolnego ich grupowania 

 możliwość sterowania trzema różnymi urządzeniami: 
o pilot pozwala na swobodne poruszanie się po klasie i obsługę w tym czasie pracowni 
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o możliwość podłączenia dowolnego urządzenia odtwarzającego lub nagrywającego ( magnetofon, telewizor, 
o za pomocą klawiatury membranowej 
o za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze (dostawa oprogramowania wraz z systemem) 

 możliwość pełnej współpracy z komputerem: 
 wizualna i dźwiękowa kontrola pozycji przycisków 
 wbudowany timer automatycznego wyłączenia pracowni  Urządzenia systemu:  
 moduł sterujący 
 panel audio ( do podłączenia wszelkiego rodzaju sprzętu nagrywającego i odtwarzającego ) 
 klawiatura membranowa 
 pilot i odbiornik pilota do zdalnego sterowania pracownią 
 sprzęt odtwarzający ( wieża z CD + magnetofon ) 
 możliwość modułowej rozbudowy o nowe i dodatkowe elementy 
 gwarancja 5 lat na moduł główny 
 instruktaż dla nauczycieli 
 certyfikat CE na pracownię językową 
 słuchawki z mikrofonem do wszystkich stanowisk 
 niezbędny osprzęt do zainstalowania pracowni ( haczyki, numery stanowisk, listwy wykończeniowe itp. )  Funkcje nauki: 
 praca z programem dla całej grupy 
 wybór dowolnego ucznia na lektora 
 możliwość ustawienia programu bazowego dla grupy 
 automatyczne ustawienie urządzenia do stanu pierwotnego ( reset ) 
 podział na grupy 
 podłączenie każdej grupy do programu odtwarzanego ze sprzętu audio / video i do mikrofonu nauczyciela 
 podział uczniów na pary konwersacyjne z dostępem nauczyciela do dowolnej pary 
 monitorowanie dowolnego ucznia i dowolnej pary 
 konwersacja z dowolnym uczniem i parą uczniów 
 efektywne wykorzystanie całego czasu lekcyjnego 
 indywidualna praca z dowolnym uczniem lub nauczycielem 
 praca w parze 

 
7.6 Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania 
System sygnalizacji pożarowej 
Urządzenia sygnalizacji przeciwpożarowej należą do urządzeń alarmowych i odmiennie niż pozostała 
grupa systemów alarmowych podlegają pod unijną dyrektywę 98/106/EWG tzw. CPD. Oznacza to, że 
urządzenia sygnalizacji pożarowej zostały uznane za wyroby budowlane (belka stropowa, drzwi) na 
stałe wbudowane w budynek a z racji pełnionej funkcji traktowane jako bardzo istotne dla 
bezpieczeństwa budynku. wg. CPD bezpieczeństwo pożarowe stanowi wymaganie podstawowe nr 2 
dla obiektu o statyce budynku. System sygnalizacji pożarowej stanowi zbiór kompatybilnych 
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elementów, które tworzą instalacje o określonej konfiguracji są zdolne do wykrywania pożaru, 
inicjowania alarmu i innych stosownych działań wynikłych z potrzeb chronionego obiektu. Całość 
okablowania prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem. Centrala umieszczona w pom. 1/25. 
Nadzorowanie obiektu 
Projektuje się nadzorowanie wyznaczonych pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Inwestora. Do 
wykrywania pożaru zastosowano system firmy D+H z centralą typu Protec6400. Każdy z elementów 
składowych systemu został zaprojektowany specjalnie do pracy w systemie Protec6400, co 
gwarantuje pełną kompatybilność i funkcjonalność systemu. Centrala 1 – pętlowa. Aby zapewnić 
zgodność z wymogami EN54 – do pojedynczej pętli nie należy wpinać więcej niż 127 elementów 
adresowalnych. Maksymalna dopuszczalna długość pojedynczej pętli wynosi 2km. Centrala 
koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu 
pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz przekazaniu 
informacji do systemu monitorowania oraz systemu nadzoru. Centrala połączona będzie z jednostką 
ratowniczo-gaśniczą lokalnej Państwowej Straży Pożarnej. 
Zgodnie z ekspertyzą techniczną Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych z dnia 26.02.2016r, należy 
zastosować wskaźniki zadziałania nad drzwiami pomieszczeń objętych systemem SAP. 
Strefa dozorowa 
Uwzględniając potrzebę szczegółowej lokalizacji miejsca powstania pożaru strefę dozorową 
przypisuje się pojedynczemu pomieszczeniu. Ponieważ w projekcie zastosowano system adresowalny 
informacja o pożarze może pojawić się z dokładnością do pojedynczej czujki. 
 
Strefy alarmowe 
Ponieważ sygnał alarmu ma być emitowany w całym budynku, w takim wypadku podział na strefy 
alarmowe nie jest potrzebny.  
Elementami liniowymi są: 

 Interaktywana adresowalna czujka optyczno-termiczna ze zintegrowanym izolatorem zwarć  
 Adresowalny wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć  
 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny  
 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny 
 naścienny wskaźnik zadziałania (dodatkowy) umieszczony nad pomieszczeniem 

dozorowanym. 
Podstawowy system sygnalizacji pożarowej stanowi interaktywna adresowalna czujka optyczno-
termiczna. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują 
przeprowadzenie z dużą szybkością analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i w 
wyeliminowaniu ewentualnych fałszywych alarmów. Alarm pierwszego stopnia występuje w czasie 
pełnienia dozoru przez służbę ochrony wewnętrznej obiektu lub jej pracowników. Prawdziwość tego 
alarmu musi być sprawdzona w ciągu jednej minuty i w zależności od jego wiarygodności skasowana 
lub przekazana do służb reagujących. Pod nieobecność pracowników ochrony weryfikacje alarmu 
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przejmuje centrala sygnalizacji pożarowej Protec6400. Centrala koordynuje pracę wszystkich 
urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu 
urządzeń sygnalizacyjnych sterowniczych oraz przekazaniu informacji do służb reagujących.  
Linie dozorowe wykonane będą przewodami HTKSH 3x2x0,8.  
Instalacja oddymiania 
Każda klatka schodowa posiadać będzie w części dachowej klapę dymową stanowiącą wywiew, 
centrala oddymiająca instalowana na poziomie ostatniego piętra. Dla każdej klatki schodowej 
przewiduje się miejsca sterowania (przyciski oddymiania) na każdym poziomie.  
Nawiew powietrza stanowić będą otwierane automatycznie drzwi wejścia głównego.  
W momencie wykrycia pożaru przez centralę oddymiania, automatycznie następuje: 
 - otwarcie klap dymowych 
- otwarcie drzwi zewnętrznych 
- przesłanie alarmu do centrali SAP 
Przycisk oddymiania typ RT45 zaopatrzony jest w 3 diody (kolor czerwony/pomarańczowy/zielony), 
które wskazują na awarię/alarm/brak zdarzeń.  
 
 
Wskazówki montażowe 
Centralę należy instalować w pomieszczeniu czystym, suchym i dobrze wentylowanym w miejscu o temperaturze nie wyższej niż 40°C i nie niższej niż 5°C.  Przewidziano montaż w portierni obiektu. 
Obudowę centrali mocować do ściany wykorzystując wzornik załączony z centralą. 
Nie wiercić otworów w ścianie przez panel, gdyż może to spowodować zanieczyszczenie obwodów 
elektronicznych lub ich uszkodzenie. 
Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować w miejscu widocznym i dostępnym na wysokości 1,2–1,6m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.  

  Czujki montować zgodnie z rysunkami rozplanowanie elementów. Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio na suficie (n/t).  
Odstęp poziomy i pionowy czujek od ścian, urządzeń i materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5m, a w przypadku kratek wentylacyjnych nawiewnych i urządzeń emitujących promieniowanie cieplne nie może być mniejszy niż 1,5m. 
Odbiór i konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej 
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Dokumentacja  
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pożarowej należy wyposażyć w  następujące  dokumenty  
związane  z obsługą automatycznego systemu sygnalizacji pożaru:  
a)  instrukcję obsługi centrali sygnalizacji pożaru;  
b) książkę  pracy  systemu, w której należy notować wszelkie prace  związane  z obsługą techniczną 
SAP, zmiany, przeróbki, modernizacje,  wyłączenia  (włączenia), jak również wszystkie przypadki 
alarmów uszkodzenia i pożarowych (w  tym fałszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. 
Wszystkie wpisy muszą być poświadczone imiennie. Należy pamiętać o przyborach piśmiennych 
niezbędnych do prowadzenia książki pracy.  
c)  nazwę i adres konserwatora systemu sygnalizacji pożaru;  
d) wykaz osób funkcyjnych, tzn. tych osób z obsługi obiektu, które należy w  pierwszej  kolejności 
powiadomić o pożarze w obiekcie: w wykazie należy podać adresy i numery telefonów.  
 Obsługa systemu sygnalizacji pożarowej. Szkolenie. 
Obsługa powinna zostać przeszkolona w zakresie obsługi systemu  sygnalizacji  pożaru  w obiekcie, w 
tym szczególnie w zakresie centrali sygnalizacji pożaru.  
Zaświadczenie, stwierdzające fakt przeszkolenia w podanym wyżej  zakresie,   wystawione  przez 
prowadzącego szkolenie, podpisane  przez  osobę  przeszkoloną  należy dołączyć do akt osobowych 
danego pracownika.  
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów  automatycznego  
zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Każda ze szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji 
pożarowej.  
UWAGA: Obsługę techniczną baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  
Odbiór automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej 
Odbiór techniczny SAP powinien być połączony  z przekazaniem  urządzenia  do  eksploatacji i  
jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. System zgodnie z przepisami musi być konserwowany. 
Montaż systemu może wykonywać firma do tego uprawniona i posiadająca autoryzację producenta 
systemu. Producent systemu Protec6400 zaleca serwisowanie min. dwa razy w roku. 
UWAGA:  Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację.  
Do czynności odbiorczych Inwestor powoła komisję, w skład której powinny wchodzić następujące 
osoby: 
 1. Przedstawiciel Inwestora (Użytkownika); 
 2. Kierownik robót ze strony Wykonawcy; 
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 3. Konserwator, z którym została sporządzona umowa o konserwacji SAP; 
 4. Przedstawiciel  Ochrony Przeciwpożarowej; 
 5. Osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych  
 względów niezbędna (np. wynikła z systemu  pracy  w obiekcie). 
System sygnalizacji pożaru zostaje przekazany do eksploatacji, jeśli podczas prac odbiorczych nie 
zostaną stwierdzone żadne usterki bądź nieprawidłowości rzutujące na jego prawidłową pracę.  
Na tę okoliczność Komisja odbiorcza sporządza protokół, w liczbie egzemplarzy właściwej dla 
zainteresowanych stron.  
Konserwacja 
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być 
regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Umowa z firmą 
prowadzącą konserwację powinna być zawarta natychmiast po wykonaniu montażu instalacji, bez 
względu na to, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie (wyraźne podkreślenie w PN). Przeglądy i 
obsługa techniczna powinny być wykonywane w cyklach: codzienny – przez użytkownika, miesięczny 
– przez użytkownika lub przez firmę serwisową, kwartalny – przez firmę serwisową, roczny – przez 
firmę serwisową.  
Codzienny przegląd powinien upewnić, że:  
– centrala wskazuje stan dozorowania,  
– konserwator został powiadomiony o odchyleniach w pracy centrali, które powinny być zapisane w 
książce eksploatacji,  
– po ewentualnych alarmach, zarejestrowanych poprzedniego dnia, nastąpiły działania eliminujące 
powody ich występowania,  
– w przypadku konieczności wykasowania sygnalizacji akustycznej i optycznej, a nawet czasowego 
wyłączenia danej linii dozorowej w centrali – przywrócono do stanu dozorowania całą centralę 
(wszystkie linie dozorowe).  
Podczas miesięcznego przeglądu należy:  
– przeprowadzić test wskaźników optycznych w centrali, zauważone nieprawidłowości powinny być 
zapisane w książce eksploatacji i szybko usunięte.  
Podczas rocznego przeglądu należy:  
– przeprowadzić próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,  
– sprawdzić każdą czujkę i ręczny ostrzegacz pożarowy zgodnie z DTR producenta, 
– sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wyjść pomocniczych,  
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– sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nie są uszkodzone i 
są odpowiednio zabezpieczone,  
– dokonać oględzin, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane, co może mieć wpływ na poprawność 
rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sprawdzić, czy pod każdą czujką jest 
utrzymana wolna przestrzeń co naj-mniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne 
ostrzegacze pożarowe są dostępne i nie zastawione,  
– sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych – wszystkie zauważone 
nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji instalacji.  
Firma prowadząca konserwację powinna dysponować odpowiednią wiedzą teoretyczną i praktyczną. 
Powinna być autoryzowana przez producenta urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane, 
udokumentowane kwalifikacje krajowe.  
Norma PN-E-08350-14: 2002 wymaga, aby wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe były 
sprawdzone przynajmniej raz w roku. W wypadku dużych instalacji wygodnie jest co kwartał 
sprawdzić 25% wszystkich czujek, tak aby co roku każda była przynajmniej jednokrotnie sprawdzona.  
Istnieje konieczność ręcznego dokonania przewidzianych czynności. 
Należy więc podejść do centrali i manualnie przebadać wszystkie funkcje. 
Należy też podejść do czujki i zainicjować jej zadziałanie imitatorem dymu 
(np. aerozolowym), a ponadto (patrz p. 11.2.1.4 e) wzrokowo obejrzeć, czy wokół czujki jest 
wymagana wolna przestrzeń, aby dym miał swobodny do niej dostęp. Na nic więc zdają się np. 
uruchamiane magnesami styki w czujkach, jeżeli nie zadymimy komory czujki lub nie podgrzejemy 
elementu reagującego na ciepło. 
 
8. Instalacje ochronne 
8.1. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz połączenia wyrównawcze. 
Ochronę podstawową przed porażeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodów, kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.  
Ochronę przy uszkodzeniu – niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji – samoczynne wyłączenie zasilania, drugi stopień izolacyjności rozdzielnic.  
Ochrona uzupełniająca – urządzenia ochronne różnicowo prądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych połączeń  wyrównawczych ochronnych. 
Rozdzielenie przewodu PEN nastąpi w rozdzielnicy głównej. Kanalizacja budynku oraz jej doprowadzenie do budynku wykonane będzie z rur PCV. Woda w budynku wykonana będzie z rur PE. Połączenia wyrównawcze obejmują zegar instalacji wodociągowej, instalacje C.O., C.W. Zgodnie z wymogami PN-92/E-5009/701 w łazienkach należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. Połączenie wykonać przewodem DY 4,0 p/t. Przewód ten prowadzić w rurze ochronnej RL18 ułożonej pod tynkiem. 
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8.2. Instalacja ochronna przepięciowa.  
Przewiduje się dwustopniowy system ochrony. Pierwszy stopień przewidziano w rozdzielnicy głównej, drugi stopień w rozdzielnicach kondygnacyjnych.  
8.3. Instalacja piorunochronna.  Instalacja obejmuje wykonanie: - zwodów poziomych niskich na dachu, -  przewodów odprowadzających ze złączami kontrolnymi. - uziom fundamentowy wg projektu konstrukcyjnego. Zwody poziome oraz przewody odprowadzające wykonane będą drutem stalowym FeZnΦ8mm. Przewody odprowadzające układane będą w rurze ochronnej o grubości 5,0mm prowadzonej w warstwie izolacyjnej. Złącze kontrolne instalować w obudowie izolacyjnej w warstwie ocieplającej budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1. 
8.4. Aktywny system instalacji gazowej  
W pomieszczeniu kotłowni obok rozdzielnicy instalowana będzie centralka aktywnego systemu instalacji gazowej. Z centralką połączone będą detektor gazu, głowica samozamykająca usytuowana w szafce gazowej, sygnalizacja optyczna. W przypadku wycieku gazu sygnał podany z detektora spowoduje zamknięcie zaworu w szafce gazowej i uruchomienie alarmu optycznego. Wybór alarmu świetlnego określa projekt technologiczny kotłowni. Alarm przewiduje się nad wejściem do kotłowni.  9. Uwagi końcowe.  Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część V – Instalacje Elektroenergetyczne.” W pomieszczeniach posiadających glazurę ceramiczną instalacje prowadzić pod tynkiem w rurach ochronnych twardych. Wykaz zastosowanych norm:  - PN – IEC 60364 – 3:2000  - PN – IEC 60364 – 4-41:2000 - PN – IEC 60364 – 4-442:1999 - PN – IEC 60364 – 5-54:1999  Po zakończeniu robót przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe, pomiary i sporządzi protokół. Należy sprawdzić: 

 Ciągłość żył 
 Zgodność faz 
 Rezystancję izolacji 
 Rezystancję uziemienia GSU 
 Skuteczność ochrony od porażeń 
 Prawidłowość działania wyłączników nadmiarowo – prądowych 
 Prawidłowość działania wyłączników różnicowo – prądowych 
 Pomiary instalacji odgromowej  III. Obliczenia techniczne 

1. Założenia 
      - Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364-5-523 

- PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy” 
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- PN-EN 1838 „ Oświetlenie awaryjne” 
- PN-IEC 364-4-481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
- PN-IEC 60364-4-473 „Ochrona przez przepięciami atmosferycznymi” 

 
2. Bilans mocy 

OBIEKT PROJEKTOWANY 
Odbiór Pi kz Po cos fi So Io 

- kW - kW - kVA A 
1 2 3 4 5 6 7 

Rozdzielnica RS 
Oświetlenie 0,63 0,90 0,57 0,97 0,58  Odbiory technologiczne 77,96 0,70 54,57 0,95 57,44  Razem 78,59 0,70 55,14 0,95 58,03 84,12 

Rozdzielnica R1 
Oświetlenie 1,56 0,90 1,41 0,97 1,45  Odbiory różne 30,00 0,30 9,00 0,95 9,47  Razem 31,56 0,33 10,41 0,95 10,92 15,25 

Rozdzielnica R2 
Oświetlenie 0,87 0,90 0,78 0,97 0,81  Odbiory różne 13,50 0,30 4,05 0,95 4,26  Razem 14,37 0,34 4,83 0,95 5,07 7,37 

Rozdzielnica R3 
Oświetlenie 2,41 0,90 2,17 0,97 2,23  Odbiory różne 28,50 0,30 8,55 0,95 9,00  Wentylacja 4,06 0,80 3,25 0,95 3,42  Razem 34,97 0,40 13,96 0,95 14,65 21,23 

Rozdzielnica R4 
Oświetlenie 0,87 0,90 0,78 0,97 0,81  Odbiory różne 15,00 0,30 4,50 0,95 4,74  Wentylacja 1,95 0,80 1,56 0,95 1,64  Razem 17,82 0,38 6,84 0,95 7,18 10,43 

Rozdzielnica ROS 
Oświetlenie 2,33 0,90 2,10 0,97 2,16  Odbiory różne 14,82 0,30 4,45 0,95 4,68  Razem 17,15 0,38 6,54 0,96 6,84 9,87 

Rozdzielnica TK1 
odbiory technologiczne 4,00 0,75 3,00 0,97 3,09 4,48 

Rozdzielnica TK2 
odbiory technologiczne 16,50 0,75 12,38 0,97 12,76 18,50 

Rozdzielnica TK3 
odbiory technologiczne 12,50 0,75 9,38 0,97 9,66 14,00 

Rozdzielnica TK4 
odbiory technologiczne 4,00 0,75 3,00 0,97 3,09 4,48 

Rozdzielnica kotłowni 
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Oświetlenie 0,20 0,90 0,18 0,97 0,19  Technologia 4,86 0,90 4,37 0,95 4,60  Razem 5,06 0,90 4,55 0,95 4,79 6,94 
Rozdzielnica TA 

Oświetlenie zewnętrzne 2,00 1,00 2,00 0,97 2,06  Oświetlenie wewnętrzne 0,58 1,00 0,58 0,95 0,61  Odbiory technologiczne 0,40 1,00 0,40 0,95 0,42  Razem 2,98 1,00 2,98 0,96 3,10 4,50 
Rozdzielnica główna RG - obiekt projektowany 

Wentylacja i klimatyzacja 14,00 0,80 11,20 0,95 11,79 17,08 
Dźwig osobowy 5,00 1,00 5,00 0,95 5,26 7,62 
Rozdzielnica R1 31,56 0,33 10,41 0,95 10,92 15,25 
Rozdzielnica R2 14,37 0,34 4,83 0,95 5,07 7,37 
Rozdzielnica R3 34,97 0,40 13,96 0,95 14,65 21,23 
Rozdzielnica R4 17,82 0,38 6,84 0,95 7,18 10,43 
Rozdzielnica RS 78,59 0,70 55,14 0,95 58,03 84,12 

Rozdzielnica TK1 4,00 0,75 3,00 0,97 3,09 4,48 
Rozdzielnica TK2 16,50 0,75 12,38 0,97 12,76 18,50 
Rozdzielnica TK3 12,50 0,75 9,38 0,97 9,66 14,00 
Rozdzielnica TK4 4,00 0,75 3,00 0,97 3,09 4,48 

Razem 233,30 0,58 135,13 0,95 141,52 204,56 
 

Z obiektu istniejącego szkoły przeniesiona zostanie pracownia gastronomiczna ujęta w bilansie mocy - RS. Uwzględniając uwagi inwestora w ogólnym bilansie mocy obiektów szkoły przyjęto: 
 - dla obiektu istniejącego - 25 kW 
 - dla obiektu projektowanego - 45 kW 
Łączna moc zapotrzebowana - 70,0 kW 

Max prąd dla obiektu projektowanego: 
= 45  ∙ 1000

1,73 ∙ 400  ∙ 0,97 = 67  
Max prąd dla całego obiektu szkolnego: 

= 70  ∙ 1000
1,73 ∙ 400  ∙ 0,97 = 104,3  

Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z układem pomiarowym i wyłącznikiem głównym ujęte na schemacie istniejącej rozdzielni głównej pozostaje bez zmian. 
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem szkoła w Murowanej Goślinie po oddaniu do eksploatacji projektowanej rozbudowy szkoły, wróci do dotychczasowej mocy umownej 70kW wyszczególnionej w piśmie ZI.ZD-00657/14 z dnia 08.10.2014r. 
Istniejace zasilanie szkoły wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym i wewnętrzną linią zasilającą pozostają bez zmiany do dalszej eksploatacji. Należy wykonać pomiary sprawdzające stan istniejącego zasilania, zawarty w protokołach okresowej kontroli obiektu.  
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Zestawienie wlz: 

L.p. Zasilanie Odbiór typ kabla 
Moc zapotrzebowana 

Prąd zapotrzebowany 
Prąd dopuszczalny 

Zabzpieczenie Długość zasilania Spadek napięcia 
Po [kW] Io [A] Idd [A] Ib [A] [m] dU [%] 

1 1/RG RS LgYżo5x25mm 55,14 84,12 94,82 100 7 0,17 
2 2/RG R1 LgYżo5x16mm 10,41 15,25 80 25 25 0,18 
3 3/RG R2 LgYżo5x16mm 4,83 7,37 80 25 2 0,01 
4 4/RG R3 LgYżo5x16mm 13,96 21,23 80 25 40 0,38 
5 5/RG R4 LgYżo5x16mm 6,84 10,43 80 25 22 0,10 
6 6/RG ROS YDYżo5x10 6,54 9,87 60 25 40 0,29 
7 7/RG TK1 YDYżo5x10 3 4,48 60 25 2 0,01 
8 8/RG TK2 YDYżo5x10 12,38 18,5 60 25 40 0,54 
9 9/RG TK3 YDYżo5x10 9,38 14 60 25 34 0,35 
10 10/RG TK4 YDYżo5x10 3 4,48 60 25 25 0,08 
11 0/RG TA LgYżo5x10mm 7 10,5 39,2 25 2 0,02 
12 RG istn. Szkoły 

RG projektowana 
4(LgY1x50) 45 67 99 63 60 0,59 

 
Opracował inż. A.Wrotkowski 








































































































