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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:


zlecenie inwestora,



projekt techniczny branży architektoniczno-konstrukcyjnej,



projekt branży instalacyjnej nieelektrycznej,



normę PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporażeniowa.



normę PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia.



normę IEC 1024-1/1995. Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych,



Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690),

2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje następujące instalacje:
- oświetleniową,
- gniazd wtykowych,
- oświetlenia awaryjnego – oświetlenie ewakuacyjne,
w budynku ekspozycyjnym przy Muzeum Historycznym Światowego Związku Żołnierzy AK
Okręg Zamość im. Ppłk Stanisława Prusa ps. Adam w Bondyrzu dz. nr 2091/1, Bondyrz
183A, 22-442 Adamów.
inwestor : Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość,
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.
3. Dane elektroenergetyczne


Napięcie zasilania



zasilanie:



ochrona od porażeń:



moc przyłączeniowa

- 400/230V
- z istniejącej rozdzielnicy RG w budynku Muzeum,
samoczynne wyłączenie w układzie sieci TN-C-S,
- 10 kW,

 pomiary energii elektrycznej - licznik energii czynnej 3 faz istniejący

4. Zasilanie w energię elektryczną
Z istniejącej rozdzielnicy RG w budynku Muzeum

do rozdzielnicy RN, projektowanej

w sali ekspozycyjnej I - parter należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą (wlz) kablem YKY
4x10 mm2, ułożonym w ziemi.
Układanie kabla
Trasy kabli wlz przebiegać będą zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu . Kable
należy układać w wykopie na głębokości min 70 cm, linią falistą z zapasem 1-3% dla
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu, na

warstwie

piasku

o grubości

co najmniej 10 cm. Przy wyprowadzeniu kabla z ziemi do złącza ZK i do budynków należy
pozostawić 2,5 m zapasy eksploatacyjne, ułożone koliście. W miejscu skrzyżowania wlz
kablowej z linią telefoniczną, wlz układać poniżej kabla telefonicznego. Ułożony kabel
należy zasypać warstwą piasku co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu co
najmniej 15 cm i przykryć folią kalandrowaną niebieską z tworzywa sztucznego o gr. 0,5
mm.
Po ułożeniu folii wykop zasypać i wyrównać. Podczas zasypywania wykopu stosować
stabilizowanie gruntu po przez ubijanie warstwami co 20 cm. Kabel ułożony w ziemi
na całej trasie należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie
większych niż 10 m i miejscach charakterystycznych tj. skrzyżowaniach, wyprowadzeniu
do złącza, wejścia do rur .
Oznaczniki z tworzywa sztucznego (zaleca się oznaczniki Aste-Fastner) powinny zawierać
informacje:
1. nazwę użytkownika kabla
2. nazwę linii kablowej i napięcie znamionowe
3. typ i przekrój kabla
4. rok ułożenia
5. nazwę firmy układającej.
Wyprowadzenie kabla do budynków wykonać w rurze osłonowej SV 50, po wyjściu kabli
z rur otwory uszczelnić rurą termokurczliwą.
5. Tablice rozdzielcze i instalacje wewnętrzne
5.1. Tablice rozdzielcze
W sali ekspozycyjnej nr 1 – parter budynku mieszkalnego projektuje się
wewnętrzną RN, w obudowie zamkniętej, typu RN

rozdzielnicę

2x18, wykonanej z tworzywa

izolacyjnego, skrzynka w wykonaniu natynkowym.
W rozdzielnicy RN zamontować należy:
- osprzęt modułowy typu i wartości określonych na rys. nr E3,
- szyny PEN, PE i N,
5.2. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla całości instalacji stawiane są następujące
wymagania:


we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi być zastosowany oprócz
przewodu fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N,
dodatkowy przewód ochronny PE,



we wszystkich instalacjach trójfazowych (wlz, )

musi być zastosowany oprócz

3 przewodów fazowych (L1, L2, i L3) i przewodu neutralnego N, dodatkowy przewód
ochronny PE,


wszystkie

gniazda

wtyczkowe

jednofazowe

muszą

mieć

styki

ochronne

do podłączenia przewodu ochronnego PE,


przewód neutralny PE musi mieć izolację barwy żółto-zielonej, przewód neutralny
N – barwę niebieską.

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach budynku zaprojektowano przewody kabelkowe
wtynkowe:


dla oświetlenia YDY 3x1,5 - 5x1,5x mm2 , dla gniazdek wtykowych YDY 3x2,5 mm2 oraz
osprzęt podtynkowy.

Wszystkie łączniki montować na wysokości 1,4 m od podłoża, gniazda wtyczkowe
w pomieszczeniach umieścić na wysokości 0,4 m od podłoża.
Dla sal ekspozycyjnych przyjęto natężenie oświetlenia 300 Lx. Dla stref komunikacji przyjęto
natężenie oświetlenia 100 Lx.
Zastosowano oprawy oświetleniowe LED nastropowe 595,

4300lm, 41 W oraz LED

nastropowe 1196, 4400 lm, 42 W.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach nr E-1 i E-2.
Dodatkowo ze względu na układ konstrukcyjny stropu sali ekspozycyjnej nr 2 – poddasze,
zastosowano dodatkowo oświetlenie projektorami, mocowanymi na szynoprzewodach.
Pozwoli to na doświetlenie miejsc eksplozyjnych w niskich częściach poddasza.
Rodzaj projektorów – naświetlaczy ( moc, kąt rozsyłu światła) do wymagań
wystawienniczych ustali realizator ekspozycji.

6. Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne
Przepisy związane


PN-IEC 60634 Instalację elektryczne w obiektach budowlanych,



PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,



PN-EN 50172 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

7.1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania w niniejszym projekcie wykonawczym jest instalacja oświetlenia
awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynku.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymagania normy PN EN 1828, ponadto wymaga się
(Rozp. MSWiA z 27.04.2010r w sprawie zmian wykazu wyrobów…) (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 553)
aby zastosowane do użytkowania oprawy oświetlenia awaryjnego posiadały świadectwo
dopuszczenia do użytkowania. Wg PN EN 1838 wymaga się aby:
- natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosiło min. 1 lux
- natężenie oświetlenia stref otwartych(zapobiegające panice) było nie mniejsze niż 0,5 lx,
- minimalny czas pracy oświetlenia w celu ewakuacji powinien wynosić 1 h.
7.2. Dobór i rozmieszczenia lamp
Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne projektuje się jako autonomiczne, niezależne od istniejącego
oświetlenia ogólnego pomieszczeń.
Dobrano LED 1x3/2h wewnętrzne IP20, do przestrzeni otwartej 9zenętrzna antypaniczna) LED
4x1W/2h IP65 Wszystkie typy lamp z funkcją autotestu. Lampy wyposażone w akumulatory niklowo
– kadmowe wysokotemperaturowe.
Lampy należy umieścić na sufitach w miejscach wskazanych na rysunkach.E-1, E-2.
Dopuszcza się zmianę typu lamp, lokalizacji i ilości lamp, po uprzednim wykonaniu nowych obliczeń
natężenia pod warunkiem że zastosowane rozwiązanie zapewni zachowanie wymaganych
parametrów oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. Wymaga się sprawdzenia zmian przez nadzór
autorski.
7.3. Instalacja elektryczna – zasilanie
Instalację elektryczną zasilającą oprawy ewakuacyjne należy wykonać jako podtynkową, przewodem
YDY 3x1,5 mm2. Przez ściany przewód prowadzić w przepustach rurowych (grodziach)
z zadławieniem otworów.
Obwody oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy RN.
7.4. Kontrola instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
Dla skutecznej kontroli stanu technicznego oświetlenia awaryjnego
ładowania

zasobników

akumulatorowych

wymaga

się

i sprawdzenia pełności

przeprowadzania

testów

zainstalowanego oświetlenia awaryjnego:
 test codzienny – wskaźniki prawidłowości działania centralnego zasilania powinny być
sprawdzane wzrokowo,
 test comiesięczny – jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, to wyniki
krótkotrwałych testów należy rejestrować, w przeciwnym wypadku dla testowania należy włączyć
tryb awaryjny pracy każdej oprawy po przez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas
upewnienia się że każda lampa świeci.
 test coroczny - jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące , to wyniki pełnych
znamionowych testów należy rejestrować. W przeciwnym wypadku dla testowania należy włączyć
tryb awaryjny pracy każdej oprawy po przez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego w
pełnym czasie trwania- zgodnie z informacją producenta. W dzienniku należy zapisać datę testu
i jego wyniki.

7. Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa
Zgodnie z obliczeniami klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995 dla tej wielkości
budynku nie wymaga się ochrony odgromowej.
Ochronę przeciw przepięciową projektuje się na ochronnikach DEHN.
W rozdzielnicy RN-1 (strefa C) projektuje się projektuje się ochronniki ON-300 TNS
230/400. W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie można zastosować ograniczniki DEHN
Sprotector lub DEHNrail 230/3n FML
8. System ochrony od porażeń
Jako system ochrony przed dotykiem bezpośrednim stosowana jest izolacja robocza oraz
uniemożliwienie dostępu do urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem.
Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim, projektuje się samoczynne
szybkie wyłączenie w układzie sieci zasilającej TN-C, instalacja wewnętrzna w układzie TN-S,
zrealizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych S301 i 303 z charakterystyką
B, oraz ochrony uzupełniającej zrealizowanej na wyłącznikach różnicowo - prądowych.
Dla właściwej ochrony, należy punkt PEN rozdzielnicy RNpowinien być uziemiony.
Uziemienie wykonać jako uziom fundamentowy. Uziom powinien mieć kształt otoku
opasującego cały budynek pod jego zewnętrznymi ścianami. W tym celu na szkielecie
zbrojenia ław fundamentowych ścian zewnętrznych należy ułożyć bednarkę ocynkowaną
30x4 mm. Bednarkę połączyć z prętami zbrojenia z pomocą łączników krzyżowych, lub przez
spawanie.

Od uziomu fundamentowego do miejsc gdzie wyprowadzone będzie uziemienie punktu PE
rozdzielnicy RN, należy wyprowadzić zwód

z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i za

pośrednictwem złącza kontrolnego Zk połączyć z uziemieniem punktu PE.

Wartość

rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ω.
Połączenia uziemień w gruncie wykonać jako spawane. Miejsca spawu malować lakierem
bitumicznym.
Przewodów PE i N nie wolno łączyć ze sobą w obwodach odbiorczych.
9. Uwagi końcowe
1. Całość prac wykonać zgodnie z normami ze szczególnym uwzględnieniem PN-IEC
60364.
2. Prace można rozpocząć po spełnieniu wymogów Prawa Budowlanego.
3. Po zakończeniu montażu dokonać pomiarów rezystancji uziemień, rezystancji izolacji,
skuteczności ochrony od porażeń i ochrony odgromowej.
4. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodności lub aprobaty techniczne.
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