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1. Spis rysunków
Nr rys.
E-1

Treść rysunku
Rzut piwnicy – instalacje elektryczne

Skala
1:50
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2. Kopia Izby i uprawnień projektowych
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OPIS TECHNICZNY
3. Dane ogólne
OBIEKT:

Instalacje elektryczne w adaptowanych pomieszczeniach piwnicz
nych budynku pałacowego w Warcinie.

ADRES:

Działka nr: 109/16, Warcino 1, gm. Kępice

INWESTOR:

Technikum Leśne, 77-230 Warcino 1, gm. Kępice

4. Podstawa opracowania
•Zlecenie inwestora
•Obowiązujące przepisy oraz normy budowlane.
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.02.121.1138]
•Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
5. Układ zasilania i bilans mocy
Projektowane pomieszczenia zasilane będą z istniejącej tablicy bezpiecznikowej
zlokalizowanej w korytarzu piwnicznym.
Bilans mocy projektowanych pomieszczeń wc:
lp.

Nazwa instalacji

Pzainst [kW]

k

Pmax [kW]

1

Oświetlenie

7 x 40 W = 0,28 kW

0,9

0,25

2

Gniazda wtykowe

3 x 200 W = 0,6 kW

0,4

0,24

3

Wentylacja

2 x 62 W = 0,124 kW

0,9

0,11

4

Podgrzewać wody

1,5 kW

0,4

0,6

Razem
2,5 kW
Wymagana moc przyłączeniowa wynosi 1,2 kW

1,2

Analiza wykorzystania mocy umownej.
Szkoła ( budynek pałacowy) dysponuje mocą umowną z Zakładem Energetycznym w
wysokości 33 kW. Zużycie energii elektrycznej w analizowanych miesiącach wynosi:
kwiecień 2013
- 4213 kWh wg rachunku nr 840106008/00001/0062/1F
maj 2013
- 3996 kWh wg rachunku nr 840106008/00001/0063/1F
czerwiec 2013
- 2013 kWh wg rachunku nr 840106008/00001/0064/1F
Do obliczenia mocy maksymalnej przyjęto że 90% energii elektrycznej jest zużywane w czasie
trwania zajęć szkolnych oraz że zajęcia trwają 23 dni w miesiącu po 8 godziń dziennie. Zatem
moc maksymalna w kwietniu wyniosła :
4219 kWh x 90 % / 23 dni / 8 godz = 20,6 kW
w maju - 3996 kWh x 90 % / 23 dni / 8 godz = 19,5 kW
w czerwcu - 2013 kWh x 90 % / 23 dni / 8 godz = 9,8 kW - w czerwcu występuje mnijsze
zużycie energii z powodu zakończenia roku szkolnego.
Wniosek
W okresie aktywności szkoły pozostaje zapas mocy około 13 kW , co w całości pokryje
zapotrzebowanie na energię wywołane nowymi pomieszczeniami wc w piwnicy.
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6. Tablica bezpiecznikowa
Istniejącą w korytarzu tablicę bezpiecznikową rozbudować o wyłącznik różnicowo
prądowy o parametrach: człon różnicowy ΔI=30mA, człon nadmiarowy B16A jako
zabezpieczenie gniazdek wtyczkowych w projektowanych pomieszczeniach wc oraz o
wyłącznik instalacyjny nadmiarowy o charakterystyce B10A jako zabezpieczenie obwodów
oświetlenia pomieszczeń wc. Wyłącznik różnicowo prądowy umieścić w szynie TH35 w pozycji
23 i 24 a wyłącznik oświetlenia umieścić w pozycji 35 tablicy bezpiecznikowej.
7. Instalacja gniazdek wtyczkowych
Gniazdka wtyczkowe rozmieścić zgodnie z rys. nr E-1. W toalecie dla niepełnosprawnych (pom 1.1) gniazdko przy umywalce umieścić na wysokości 1,1 m nad posadzką. Drugie
gniazdko przeznaczone do zasilania pojemnościowego podgrzewacza wody umieścić na wysokości około 2 m nad posadzką. W toalecie ogólnej (pom. 1.2) gniazdka mocować na wysokości
około 1,5 m nad posadzką. Instalację wykonać jako pod tynkową, zastosować przewód typu
YDY3x2,5mm2. Zastosować osprzęt szczelny (IP44)
8. Instalacja oświetlenia ogólnego
Projektuje się oświetlenie pomieszczeń wc w oparciu o oprawy świetlówkowe zintegrowane z czujnikiem ruchu (IP44). Takie rozwiązanie zapewnia oszczędność energii elektrycznej,
wysoką niezawodność instalacji i zachowanie maksymalnej higien. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych zastosowano trzy oprawy plafonowe z świetlówką 36W. Podobne oprawy w ilości
4 szt, zastosowano w pomieszczeniu wc ogólnym. Oprawy mocować bezpośrednio do sufitu,
instalację wykonać przewodem YDY3x1,5mm2 jako pod tynkową. Zastosować osprzęt szczelny.
Obliczeniowe natężenie oświetlenia
Pomieszczenie

Oprawy

Normowe natężenie
oświetlenia

Natężenie oświetlenia
wynikowe

1.1

3 szt

200 lx

215

1.2

4 szt

200 lx

209

Do obliczeń przyjęto oprawę typu BASE BP.N136 ze źródłem światła TC-F36W, IP44,
prod. Es-System
9. Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych projektuje się instalację przyzywową.
Dzwonek został umieszczony przy drzwiach od strony wewnętrznej a dzwonek na zewnątrz pomieszczenia. Przycisk dzwonkowy podświetlany umieścić na wysokości 1,1 m nad posadzką.
Instalację wykonać przewodem YDY3x1,5 mm2 jako pod tynkową i zasilać z obwodu oświetlenia
ogólnego pomieszczeń wc.
10. Instalacja zasilania wentylatorów
Wentylator wyciągowy W1-8 (wyciąg z pom. 1.1) jest włączany za pomocą czujnika ruchu z członem czasowym umieszczonym w pom. 1.1. Wentylator wyciągowy W2-16 (wentylacja pom. 1.2) jest włączany czujnikiem ruchu z członem czasowym umieszczonym w pom. 1,2.
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Czas działania wentylatorów ustalić doświadczalnie na poziomie kilku minut. Instalację wykonać
przewodem YDY3x1,5 mm2 jako pod tynkową i zasilać z instalacji oświetleniowej.
11. Ochrona od porażeń
Projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4 s. Przewody PE połączyć z biegunem PE w tablicy bezpiecznikowej na korytarzu. Instalację elektryczna
odbiorczą wykonać w systemie TN-S. Jako dodatkową ochronę od porażeń stosować samoczynne wyłączenie zasilania – wyłączniki różnicowoprądowe.
12. Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia - instalacje elektryczne
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Pałacu w Warcinie, gm.Kępice. Pomieszczenia wc w piwnicy.
Inwestor oraz jego adres:
Technikum Leśne w Warcinie
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inż. Tomasz Piskorski, upr. 8346/232/90
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r. nr 47 poz.401) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) sporządzono informację BiOZ dla robót elektrycznych wewnętrznych budynku pałacu w projektowanych pom WC w piwnicy.
1. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób.
3. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonywać w
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4. Okresową kontrolę stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa dokonywać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad
miesiąc;
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
5. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
6. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.
7. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w
książce konserwacji urządzeń.
Opracował: Tomasz Piskorski
upr. Bud. 8346/232/90
specj.: sieci i instalacje elektryczne
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