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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr
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technicznej.
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia
wejścia i instalacji odgromowej modernizowanym budynku poradni w Otwocku przy ul.
Majowej 17/19.

1.2. Podstawa opracowania.

-

zlecenie Inwestora

-

obowiązujące normy i przepisy

-

uzgodnienia wstępne

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje:
-

tablicę bezpiecznikową

-

instalacje oświetlenia i zasilenia platformy

-

instalację odgromową

2. Opis techniczny
2.1. Instalacja elektryczna.

W zakres wykonanej instalacji elektrycznej będzie wchodziło:
- wykonanie oświetlenia wejścia dla niepełnosprawnych
- zasilenie platformy dla niepełnosprawnych
- zainstalowanie dodatkowych aparatów w tablicy bezpiecznikowej
Z tablicy bezpiecznikowej TB, zlokalizowanej na korytarzu w piwnicy budynku należy
wyprowadzić jeden obwód oświetleniowy (1-fazowy) i jeden obwód zasilający platformę (3fazowy). Zasilenie oświetlenia wykonać przewodem YDYp3x1,5 mm2 a zasilenie platformy
przewodem YDY5x2,5 mm2. W budynku przewody prowadzić pod tynkiem a na zewnątrz
budynku w rurach izolacyjnych typu RL pod warstwą styropianu. Zastosować oprawy
oświetleniowe typu LED 13W, IP44.
W tablicy bezpiecznikowej TB należy zainstalować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy 0,03A/3F/25A oraz wyłączniki nadmiarowe S301B10 dla obwodu oświetleniowego
oraz S303C10 dla obwodu platformy.

2.2. Instalacja odgromowa.
W związku z remontem dachu i elewacji budynku istniejącą instalację odgromową należy
zdemontować a na jej miejsce wykonać nową.
Zwody pionowe i poziome wykonać z drutu FeZn Ø 8 mm. Zwody poziome należy mocować
do dachu przy pomocy uchwytów tzw. gąsiorowych i wsporczych. Wszystkie zwody należy
połączyć ze sobą przy pomocy złącz krzyżowych śrubowych.
Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn Ø 8 mm. Należy je umieścić w rurze
izolacyjnej dla instalacji odgromowej pod styropianem. Trzeba zapewnić dostęp do złącza
kontrolnego, umieszczając je w puszcze izolacyjnej, na wysokości około 1 m od powierzchni
gruntu.
Wszystkie przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem otokowym. Uziom
otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25x4 mm ułożonego wokół budynku na głębokości
0,6 m od poziomu gruntu i w odległości 1 m od ściany budynku.
Łączenia płaskowników i drutów w ziemi wykonać jako spawane lub skręcane i
zabezpieczyć je przed korozją lakierem asfaltowym.

2.3. Uwagi końcowe.
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do użytkowania
należy wykonać kompletne pomiary elektryczne takie jak:
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,
- pomiar impedancji pętli zwarciowej platformy,
- pomiar poprawności działania wyłącznika różnicowo-prądowego,
- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

