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2 OPIS TECHNICZNY  

2.1 Dane ogólne 
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni. 
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2. 

2.2 Podstawa opracowania 
• zlecenie Inwestora,   
• wizja lokalna, 
• ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego, 
• projekty: architektoniczny, technologii oraz branży sanitarnej, 
• obowiązujące normy i przepisy  

2.3 Zakres opracowania 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
- wlz,  
- rozdzielnice elektryczne, 
- instalacja oświetlenia podstawowego, 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, 
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacja zasilania urządzeń technologicznych, 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja wyrównawcza, 
- instalacja komputerowa i telefoniczna. 

2.4 Charakterystyczne parametry techniczne 
Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kV 
Zasilanie układ sieci: 
- TN-S – instalacja odbiorcza, 
System ochrony od porażeń – wg normy PN-IEC 60364-4-41. 

2.5 Zasilanie 
Obiekt istniejący, do zasilania wykorzystano istniejące wlz-ty. 
Pomiędzy rozdzielnicami R1-R11 i R1-R01 należy ułożyć przewód PE (1xDYżo 10mm2). Istniejącą bednarkę 
FeZn 30x4 wykorzystać jako główną szynę wyrównawczą obiektu. 
Istniejące złącze kablowo-pomiarowe należy rozbudować o zabezpieczenia dla obwodów zasilanych sprzed 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu: 
- systemu oddymiania klatki schodowej – wyłącznik nadmiarowoprądowy 1P B10A, 
- sterowania pracą zaworu elektromagnetycznego poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji 
hydrantowej – zamknięcie zaworu następuje automatycznie po wykryciu spadku ciśnienia w instalacji 
przeciwpożarowej – 1P C1A. 
Przycisk pożarowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu istniejący. 
Należy przeprowadzić próby zadziałania systemów, które powinny być obowiązkowo uzgodnione z 
użytkownikiem.  

2.6 Rozdzielnice 
Zaprojektowano: 
- wymianę rozdzielnicy parteru R1: 
Istniejąca rozdzielnica ma około 25 lat i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, w rozdzielnicy nie ma 
zamontowanej: 
- ochrony przeciwprzepięciowej, 
- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA zabezpiecza całą rozdzielnicę, 
- brak zabezpieczeń przeciążeniowych wlz do podrozdzielnic R01, R11, Ronkologii. 
Zaprojektowano rozdzielnicę wnękową XL3 160 6R, IP40, z drzwiami metalowymi i zamkiem. 
 
- wymianę rozdzielnicy piętra R11: 
Istniejąca rozdzielnica ma około 25 lat i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, w rozdzielnicy nie ma 
zamontowanej: 
- ochrony przeciwprzepięciowej, 
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- wyłącznik różnicowoprądowy 30mA zabezpiecza całą rozdzielnicę. 
Zaprojektowano rozdzielnicę natynkową XL3 160 5R, IP40, z drzwiami metalowymi i zamkiem. 
 
- rozbudowę tablicy piwnicy R01: 
W istniejącej rozdzielnicy dobudować zabezpieczenie obwodu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego piwnicy. 
 
Schematy rozdzielnic w projekcie wykonawczym. 
Uwagi do rozdzielnic: 
- przewody powinny być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby była możliwa ich identyfikacja czasie 
sprawdzania, badań, napraw lub zmian w instalacji. 
- rozdzielnice wyposażyć w opisy zainstalowanych elementów, schemat jednokreskowy, tabliczkę 
ostrzegawczą oraz w zamki. 
- nieopisane istniejące obwody należy zidentyfikować i opisać. 
- rezerwa miejsca na rozbudowę min 20%. 

2.7 Instalacje oświetleniowa 
Instalacja oświetleniowa istniejąca, należy wykonać tylko przeróbki wynikające z przebudowy i zmiany 
funkcji pomieszczeń. 
Oprawy świetlówkowe: 
- istniejące - część opraw o niewielkim zużyciu wykorzystano (oprawy świetlówkowe 2x36W z kloszem 
pryzmatycznym, IP40 wymieniane w ciągu ostatnich kilku lat – szac. 40%), 
- projektowane – oprawy o dużym zużyciu (użytkowane powyżej 20 lat) zakwalifikowano do wymiany. Do 
wymiany zakwalifikowano też oświetlenie górne z wszystkich łazienek. 
Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodami typu YDYpżo 3÷5x1,5mm2 pod tynkiem. Łączniki  
montować na wysokości 1,2m. W łazienkach osprzęt hermetyczny IP44, a w pozostałych pomieszczeniach 
IP20. Stosować przewody z izolacją na napięcie 750V.  
Wymagania oświetleniowe: 
- strefy komunikacji, korytarze – 200 lx, 
- poczekalnia 200lx, 
- schody – 150 lx, 
- szatnie, łazienki, pokój socjalny – 200 lx, 
- gabinet lekarski, kierownika  – 500 lx, 
- gabinety masażu, fizykoterapii – 300 lx, 
Wentylatory łazienkowe małej mocy w WC i pomieszczeniach porządkowych zasilić z instalacji oświetlenia 
ogólnego przewodem YDYpżo 4x1,5 mm2. Wentylatory działają z włączonym oświetleniem. 

2.8 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
Oświetlenie awaryjne oparto na oprawach typu LED z własnym zasilaniem bateryjnym.  W przypadku zaniku 
zasilania podstawowego oprawy automatycznie przechodzą na zasilanie bateryjne i świecą przez okres 1 
godziny pozwalając na ewakuację ludzi z obiektu. Instalacje wykonać przewodem typu YDYpżo 3x1,5mm2 
pod tynkiem. Przewidziano trzy obwody oświetlenia ewakuacyjnego – dla każdej kondygnacji osobny 
zasilany z tablicy piętrowej danej kondygnacji.  
Oprawy powinny  posiadać: 
- autotest, 
- świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
Oprawy zewnętrzne powinny być przystosowane do pracy w temperaturze do -25˚C. 

2.9 Instalacja gniazd wtyczkowych 
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230V istniejące, należy wykonać tylko przeróbki wynikające z 
przebudowy i zmiany funkcji pomieszczeń. Zaprojektowano dodatkowe obwody, które należy wykonać 
przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 pod tynkiem. Stosować przewody z izolacją na napięcie 750V. W łazienkach 
osprzęt hermetyczny IP44, a w pozostałych pomieszczeniach IP20. Łączenia wykonywać w puszkach do 
mocowania osprzętu. Gniazda montować na wysokości: 
- gabinety - 1,0 m, 
- recepcja – 0,3 m, 
- łazienki - 1,4m. 
W obiekcie nie ma rozdziału na instalację gniazd ogólnych i instalację do zasilania urządzeń komputerowych 
„DATA”. 
Miejsce lokalizacji gniazd wtyczkowych potwierdzić na roboczo z użytkownikiem. 
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2.10 Instalacja zasilania urządzeń technologicznych 
Do zasilania urządzeń technologicznych wykorzystać istniejącą instalację z niewielkimi przeróbkami. W 
miejscach gdzie nie ma wymaganej instalacji zaprojektowano nowe obwody. 
Uwaga: Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić czy urządzenia będą zgodne z przyjętymi założeniami 
w projekcie, w przypadku różnic należy zweryfikować przekrój przewodu i wartość zabezpieczenia. 

2.11 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Jako główną szynę wyrównawczą wykorzystano istniejącą szynę PE ułożoną pomiędzy istniejącymi 
rozdzielnicami. Połączenia wyrównawcze miejscowe należy wykonać w łazienkach jako listwy, do której 
należy przyłączyć wszystkie instalacje nieelektryczne jak metalowe rury: ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania (jeżeli są metalowe) itp. Instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych należy wykonać 
przewodem LYżo 6 mm2.  

2.12 Instalacja odgromowa 
W związku z projektowaną termomodernizacją dachu należy istniejące zwody poziome i przewody 
odprowadzające z pręta stal.-ocynk. Φ 6 mm, w znacznym stopniu skorodowane, zdemontować do złącza 
kontrolnego. Nowe zwody poziome i przewody odprowadzające  wykonać z pręta stal.-ocynk. Φ 8 mm. 
Wykorzystać istniejące konstrukcje do naciągów na ścianach i na dachu (po wyczyszczeniu i 
zakonserwowaniu. 
Zamontowane na dachu urządzenia (agregaty klimatyzacji) należy chronić przy pomocy: 
- masztu odgromowego h=2,5 m, 
- iglicy kominowej h=2m. 
Wykonać pomiary sprawdzające uziemienia, w przypadku niespełnienia wymagań należy w porozumieniu z 
Inwestorem wykonać prace naprawcze, lub jeżeli to konieczne rozbudować istniejący uziom. Wymagana 
rezystancja uziomu R≤10Ω. 

2.13 Instalacja oddymiania klatki schodowej 
Dla ochrony pionowej drogi ewakuacyjnej przed zadymieniem  zaprojektowano oddymianie grawitacyjne 
realizowane przez: 
- okno oddymiające klatki schodowej,  
- dopływ czystego (zewnętrznego) powietrza poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejściowych do  klatki 
schodowej. 
Zaprojektowano system oddymiania oparty na urządzeniach firmy D+H. Funkcjonowanie systemu w stanie 
alarmu następuje: 
- automatycznie po wykryciu zadymienia przez czujki dymu klatki schodowej,  
- w sposób ręczny po przyciśnięciu ręcznego przycisku oddymiania RT45. 
Instalację wykonać zgodnie z rysunkami i DTR urządzeń. Przewody układać p/t, łączenie przewodów należy 
wykonywać tylko na zaciskach urządzeń lub w puszkach instalacyjnych PIP. 
Uwagi: 
1.Drzwi napowietrzające zamknięte tylko na elektrozaczep, nie można ich zamykać na inny zamek 
mechaniczny. 
2.Drzwi napowietrzające wyposażyć od strony wewnętrznej w klamkę, a od zewnętrznej w stałą gałkę – 
przystosowanie drzwi zostanie wykonane przez branżę budowlaną. 

2.14 Przejścia przez przegrody budowlane 
Przepusty kablowe przechodz ące przez przegrody przeciwpo żarowe nale ży zabezpieczy ć do warto ści 

EI odporno ści ogniowej tych przegród. Przej ścia przez pozostałe elementy budowlane uszczelni ć 

materiałem niepalnym. 

2.15 Instalacja komputerowa i telefoniczna 
Instalacja telefoniczna i komputerowa istniejąca. Punkt dystrybucyjny istniejący – w pom. 1.6. Należy 
dobudować: 
- 1 punkt telefoniczny, 
- 3 punkty komputerowe. 
Instalację wykonać w listwie PCV n/t. 
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2.16 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne  
wyłączenie zasilania w układzie TNS. Przewodu ochronno-neutralnego PEN i ochronnego PE nie wolno 
zabezpieczać ani przerywać sprzętem łącznikowym. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 

2.17 Ochrona przeciwprzepięciowa 
Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosowano w rozdzielnicach  ograniczniki przepięć. 

2.18 Uwagi końcowe i zalecenia 
1.Całość prac montażowych wykonać zgodnie z normami, warunkami technicznymi i wymogami BHP oraz w 
ścisłej koordynacji z innymi branżami przy zachowaniu odpowiedniej kolejności wykonywania robót 
budowlanych 
2.Wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
3.Prace wykonywane są na czynnym obiekcie – wszelkie wyłączenia instalacji, wykonywanie robót 
uciążliwych itp. należy obowiązkowo uzgodnić z Inwestorem. 
4.Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kontrolę funkcjonalną oraz poddać instalację sprawdzeniu 
odbiorczemu w zakresie oględzin i prób oraz pomiarów. 
5.Inwestorowi należy przekazać dokumentację powykonawczą zgodną ze stanem faktycznym wykonania 
wraz z wynikami w/w prób i badań instalacji. 
 
          Opracował: 
 
         mgr inż. Tomasz Słapek 
 
 








































