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  OPIS TECHNICZNY 
 

 

I. Dane elektryczne 

 

Napięcie zasilania   U = 400/230 V 

Ochrona od porażeń – szybkie samoczynne wyłączanie zasilania  

Układ sieci – TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe 

Pomiar – istniejący   

 

II. Zasilanie  

 

          Zasilanie budynku istniejące. 

 

III.         Rozdzielnie i wlz 

 

           W budynku na parterze znajduje się istniejąca rozdzielnia TG. 

Rozdzielnię TG należy rozbudować zgodnie ze schematem zasilania rys. nr 

2. W pomieszczeniu sekretariatu należy zabudować rozdzielnię RW 2x12 i 

zasilić ją z rozdzielni TG przewodem YDYżo 5x4 układanym na tynku w 

listwie instalacyjnej.  

 

               

IV. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. 

 

                W całości wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 obwody 

oświetleniowe oraz YDY 3x2,5 obwód gniazd wtykowych układanymi w na 

tynku w listwach instalacyjnych. W zespole sanitarnym instalować osprzęt 

bakelitowy szczelny, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt instalacyjny 

podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m, gniazdo wtykowe na 

wysokości 1,3 m od podłogi w zespole instalacyjnym oraz o,3 m od podłogi w 

pozostałych pomieszczeniach.  

W pomieszczeniach zostały zaprojektowane oprawy typu LED które w 

znacznym stopniu pozwala na oszczędność energii elektrycznej. 

W części pomieszczeń zaprojektowano wymianę całości instalacji, a w 

części wymianę opraw oświetleniowych. 

Wykonawca wykonujący projektowaną wymianę winien wykonać 

inwentaryzację istniejącej instalacji w pomieszczeniach poradni z określeniem 

typów przewodów zainstalowanych na poszczególnych odcinkach instalacji, 

opisem obwodów i zabezpieczeń w rozdzielniach.  



Na budynku biblioteki należy zabudować oprawę zewnętrzną z czujką 

ruchu oraz kamerę z możliwością przesłania obrazu. Oprawę i kamerę zasilić z 

instalacji biblioteki. 

 

 

V.    Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze. 

 

               Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Jako 

system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. 

W instalacji rozdzielono funkcję przewodu ochronnoneutralnego PEN na 

ochronny PE i neutralny N. Rozdziału funkcji tych przewodów dokonać w 

złączu kablowym. Punkt rozdziału uziemić. Z przewodem ochronnym PE łączyć 

styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oświetleniowych oraz 

obudowy rozdzielni elektrycznych. 

W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc przewodem 

LY4 w izolacji żółtozielonej wszystkie urządzenia i rury przewodzące. 

Połączenia wykonać w sposób gwarantujący należyte połączenie elektryczne i 

mechaniczne. Przewód PE połączenia wyrównawczego miejscowego 

wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni. 

 

 

VI.    Uwagi końcowe 

 

       -  Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i    

          odbioru instalacji elektrycznych, 

       -  Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną orz estetyką wykonawstwa. 

 

Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, dopuszczalne zgodnie 

z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wyrobów, materiałów lub 

elementów (które wskazują lub mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako 

przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można 

stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, parametry 

techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie”.      


