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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 

dotyczy:   Projekt wykonawczy – część elektryczna Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

 

 

1. Podstawa opracowania 

• projekt architektoniczno-budowlany 

• normy i przepisy budowy 

 

2. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania jest zasilanie iluminacji świetlnej elewacji budynku 

 

3. Charakterystyka ogólna 

Projektuje się iluminację fasad budynku. Szczególny nacisk został połoŜony na oświetlenie  

elewacji północnej -frontowej gdzie podświetlono pilastry oraz wybrane okna. Elewacja 

południowa i wschodnia została oświetlona oprawami terenowymi, w pojedynczych oknach 

zostały umieszczone szczelinowe oprawy naparapetowe rozświetlające ościeŜa. Wewnętrzny 

dziedziniec poklasztorny został oświetlony oprawami stojącymi oraz parterowe, łukowe 

otwory okienne oprawami szczelinowymi. 

 

4. Zasilanie  

Oświetlenie iluminacyjne elewacji budynku przewiduje się zasilić z istniejącej rozdzielnicy 

głównej z za układu pomiarowego.  

 
5. Rozdzielnica główna  

Istniejąca rozdzielnica główna usytuowana jest na parterze w komunikacji w pobliŜu 

głównego wejścia do budynku.  

 
 
 
 



 
 
6. Instalacja oświetlenia 

Z rozdzielnicy głównej zostaną wyprowadzone obwody oświetleniowe : 

• dla opraw na elewacji budynku wykonane przewodami YDYp 3*2,5mm2 układanymi 

pod tynkiem 

• dla opraw w terenie wykonane kabelkami YKY 3(5)*4mm2 układanymi w ziemi, 

zgodnie z planem zagospodarowania. 

Linie kablowe wykonać zgodnie z NSEP-E-004 układając kable na głębokości 70cm od 

powierzchni zniwelowanego terenu na 10cm podsypce z piasku. Przy układaniu kabli 

temperatura otoczenia nie powinna być niŜsza niŜ 00 C.  

UłoŜone kable przysypać warstwą piasku o grubości min. 10cm i gruntu rodzimego do 

wysokości co najmniej 25cm nad kablem. Następnie kabel przykryć folią koloru niebieskiego 

o grubości min. 0,5mm. Odległość folii od kabla winna wynosić 25cm. 

Bednarkę uziemiającą ułoŜyć wzdłuŜ linii oświetleniowej i zakopać na dnie rowu kablowego 

na głębokości co najmniej 10cm. 

Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 10m oraz w 

miejscach charakterystycznych np. na skrzyŜowaniach, przy przepustach kablowych, 

latarniach oświetleniowych i.t.p. i przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

Przy przejściach kabli pod nawierzchnią nierozbieralną stosować przepusty AROT SRS110, a  

przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosować przepusty AROT DVK50. 

Słupy w wykopach ustawiać na fundamencie tak, by wnęki przyłączeniowe znajdowały się od 

strony chodnika. 

Dolna krawędź wnęki słupowej ma się znajdować na wysokości minimum 60cm powyŜej 

zniwelowanego terenu. 

Przed przystąpieniem do robót , naleŜy uzyskać wytyczenie trasy kabli przez organa   

geodezyjne. 

Przed zasypaniem rowu kablowego, naleŜy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej trasy kabli. 

Celowym jest by odbiór geodezyjny odbywał się równocześnie z odbiorem                   

technicznym przez uŜytkownika. 

Ze względu na istniejące uzbrojenie terenu roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie. 

 
 
7. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Instalacja zaprojektowana została zgodnie z PN-IEC60364 



Dla nowoprojektowanych obwodów w rozdzielnicy głównej wykonać rozdział systemu TN-C 

na TN-S. 

Jako ochronę dodatkową przed poraŜeniem elektrycznym przewiduje się samoczynne 

wyłączenie zasilania z czasem 0,4 sek. wspomagane wyłącznikiem róŜnicowo-prądowym. 
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