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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,
za enia przekazane przez Inwestora,
obowi zuj ce normy i przepisy,
opracowania bran owe.

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

budowa tablicy rozdzielczej TR.
schemat pod czenia regulatora pogodowego
budowa i pod czenie sterownicy centrali wentylacyjnej

1. Zakres prac elektrycznych

W ramach prac elektrycznych w w le cieplnym nale y wykona :
zasilanie urz dze  w a napi ciem 230VAC
instalacj  dodatkow  ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
zabudow  rozdzielni w a TR wraz ze skrzynk  regulatora pogodowego 
zabudow  szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej wraz z uk adem zasilania.

Instalacja o wietlenia w a oraz instalacja gniazd wtyczkowych pozostaje bez zmian (zaleca si
ewentualnie wymian  lamp i wy czników na nowe hermetyczne). Podczas wymiany instalacje

wietleniow  nale y wykona  przewodami YDY o 3x1,5mm2  prowadzonymi pod tynkiem.
Ca  projektowanej instalacji b dzie zasilona z istniej cej rozdzielni g ównej budynku szko y.
Rozdzielnia w a TR b dzie zasilona kablem YDY o 4x6 mm2   prowadzonym podtynkowo 
w peszlu ochronnym lub natynkowo w szczelnych korytkach kablowych z pcv z istniej cej rozdzielni szko y.

W celu zasilenia  centrali nawiewno-wywiewnej oraz pomp obiegu c.o. i obiegu nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w miejscu wskazanym na rzucie w a nale y zabudowa  tablic  rozdzielcz  TR.
Proj. tablic  nale y wyposa  zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 1E. 
Wszystkie przewody instalacji wewn trznej w a cieplnego u  w rurkach lub w korytkach
instalacyjnych PCV mocowanych za pomoc  uchwytów do pod a. Przewody do rozdzielni, tablic i
urz dze  wprowadzi  nale y poprzez d awiki.

ród em ciep a budynku szko y jest zewn trzna sie  cieplna Temperatura zasilaj ca uk ady c.o. b dzie
ustalana przez regulator pogodowy COMPIT R315 T2 rozbudowany o regulator w a ciep owniczego
COMPIT R322. Pozwoli to na sterowanie trzema uk adem mieszaczowym w oparciu o charakterystyk
pogodow  (czujnik temperatury zewn trznej). W w le zastosowano pomp obiegow  c.o. zasilan
jednofazowo. Wszystkie urz dzenia elektryczne i czujniki temperatur znajduj ce si  w w le s  zasilane i
sterowane z tablicy TR. Czujnik temperatury zewn trznej nale y umie ci  na zewn trznej cianie budynku
od strony pó nocnej lub pó nocno – zachodniej na wysoko ci ok 2,5 do 3 m od poziomu gruntu. Po czenia
pompy, si owników zaworu trójdrogowego oraz czujników  wykona  zgodnie z instrukcjami producenta. 
Rozdzielni  TR wykona  zgodnie ze schematem.

2. Instalacja dodatkowa ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym

Przed dotykiem bezpo rednim chroni ochrona podstawowa. Dla instalacji wewn trznej w a
cieplnego obowi zuje uk ad sieciowy TN-C. Jako uziom wykorzysta   w w le stalow  rur  instalacji
wodoci gowej i sieci cieplnej. Rezystancja uziemienia powinna by  mniejsza od 1.6 . 
W przypadku rezystancji wi kszej nale y wykorzysta  uziemienie budynku lub wykona  dodatkowo uziom
pionowy.
Ochrona przed dotykiem po rednim realizowana jest przez uziemienie:

Wszystkich cz ci przewodz cych dost pnych w w le – w system po cze  wyrównawczych i
pod czenia ich do tego samego uziomu. Po czenia wyrównawcze powinny czy  ze sob  :

a) rury i inne urz dzenia zasilaj ce instalacje wewn trzne tj. wody i c.o. (do po cze
wykorzysta  objemki dwudzielne rur)

b) metalowe elementy konstrukcyjne, zbiorniki itp.
Zastosowanie urz dzenia ochronnego ró nicowo – pr dowego o wielko ci pr du ró nicowego 30 mA



(wy cznik P302-32A-30mA).
Sie  po cze  wyrównawczych wykona  za pomoc  przewodu LgY 10mm2   – ziel.

3.  Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna

Istniej cy budynek szko y posiada instalacj  odgromow . Na cz. istniej cej w miejscu wskazanym
na rys. nr 3 w celu ochrony centrali wentylacyjnej nale y zainstalowa  zwody pionowe o h= 2m (zgodnie z
rys. nr 3). Proj. maszty nale y do czy  do istn. instalacji odgromowej. 
Instalacj  odgromow  nale y wykona  jako odtworzeniow  w IV klasie LPS. Jako zwody poziome nale y
wykorzysta  metalowe obróbki blacharskie (blacha o grubo ci min. 0,5mm). Przewody odprowadzaj ce
w postaci drutu FeZn 8mm nale y prowadzi  p/t w rurkach, których czna grubo cianek nie powinna
by  mniejsza ni  5mm. Zwody poziome na dachu nale y prowadzi  za pomoc  uchwytów betonowych z
tworzywa. W miejscu wskazanym na rys. nr 3 na wysoko ci 0,5m od pod a nale y zainstalowa  z cza
kontrolne w skrzynkach kontrolnych do elewacji. W miejscu instalowania z cz kontrolnych z uziemienia
fundamentowego nale y wykona  wypusty z bednarki FeZn 30x. Wypusty z uziemieniem fundamentowym
nale y po czy  w sposób trwa y spawany (spaw o d ugo ci min. 50mm). 
Po wykonaniu prac nale y wykona  pomiar warto ci rezystancji uziemienia, której warto  nie powinna
przekroczy  10 .     
W celu uziemienia proj. tablicy TR w miejscu wskazanym na rzucie w a  nale y pogr  mechanicznie w
ziemi uziom pionowy. Z uziomu pionowo nale y poprowadzi  w kierunku tablicy rozdzielczej TR  bednark
uziemiaj  FeZn 30x4. 

4. Ochrona przeciwprzepi ciowa

Jako ochron  przeciwprzepi ciow  dla istniej cego obiektu projektuje si  zainstalowanie
hybrydowego ogranicznika przepi  klasy B+C który nale y zainstalowa  w istn. tablicy g ównej.
Dodatkowo w proj. tablicy rozdzielczej T1 nale y zainstalowa  ogranicznik przepi  typu C. 
Ochron  urz dze  szczególnie nara onych na skutki przepi  nale y zapewni  lokalnie przez stosowanie
ograniczników przepi  klasy D.

5. Ochrona od pora  pr dem elektrycznym

Sie  nN zasilaj ca budynek pracuje w uk adzie TN-C. Instalacje obwodów odbiorczych projektuje
si  jako pracuj ce w uk adzie TN-S. Wszystkie projektowane obudowy tablic rozdzielczych  nie wykonane
w II klasie ochronno ci nale y bezwzgl dnie uziemi . 
We wszystkich w/w przewidziano zaciski ochronne PE.
Ochron  dodatkow , tj. przed dotykiem po rednim projektowanych obwodów i urz dze  odbiorczych
zrealizowano poprzez samoczynne szybkie wy czenie zasilania z wykorzystaniem wy czników
nadpr dowych. Uzupe nieniem ochrony s  wy czniki ró nicowo-pr dowe o ró nicowym pr dzie
zadzia ania I=30mA.

Uwaga: Skuteczno  ochrony potwierdzi  pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiaj ce lub wyrównawcze powinny by  oznaczone dwubarwnie, barw  zielon
i , przy zachowaniu nast puj cych postanowie :

barwa zielona i ta mo e s  tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów maj cych udzia
w  ochronie przeciwpora eniowej,
zaleca si  aby oznaczenie stosowa  na ca ej d ugo ci przewodu. Dopuszcza si  stosowanie oznacze
nie na ca ej d ugo ci z tym, e powinny one znajdowa  si  we wszystkich dost pnych i widocznych
miejscach.

Wszelkie obce cz ci przewodz ce (metalowe ruroci gi, kana y wentylacyjne, klimatyzacyjne, zbrojenia,
konstrukcje …) nale y uziemi  w odst pach nie wi kszych ni  20m.

6. Ochrona przet eniowa

Ochron  przed pr dami zwarciowymi i przeci eniowymi projektowanych obwodów zapewnia si
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze  nadmiarowopr dowych, dobranych na podstawie
wyst puj cych obci  i parametrów stosowanych urz dze  oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych
obci  linii kablowych i przewodów instalacji wewn trznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg
kryteriów:
IB  Inb  Iz



I2  1,45 I
ITh1s  Izk1s

Proj. tablic  rozdzielcz  TR2 nale y zasili  z odp ywu istn. roz cznika (istn. tablica WG IX) lini   YLY o
5x16mm2.
Budynek Szko y Podstawowej nr 11 posiada ist. umow  sprzeda y energii elektrycznej wynosz cej 33 kW. 

5. UWAGI KO COWE

Ca  robót winna by  zgodna z obowi zuj cymi przepisami i normami.
Wykonawc  prac mo e by  przedsi biorstwo lub osoba posiadaj ca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.
Po wykonaniu wszystkich prac nale y przeprowadzi  badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61 oraz dostarczy  Inwestorowi protoko y
bada  i dokumentacj  powykonawcz .
Dopuszcza si  za zgod  Inwestora zastosowanie urz dze  innych ni  w projekcie, lecz spe niaj cych
parametry techniczne i funkcjonalne opisane w dokumentacji technicznej.
Wszystkie przej cia instalacyjne przez ciany i stropy, przez które przeprowadzone s  pojedyncze
przewody elektryczne, kable i wi zki kabli oraz rury z materia ów niepalnych i palnych, nale y
zabezpieczy  do warto ci wytrzyma ci ogniowej ciany (przegrody), za pomoc  elastycznej masy
ogniochronnej np. Hilti, Promastop.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materia ów palnych, prowadzone
w przestrzeni podpod ogowej pod ogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie  os on  lub obudow  o
klasie odporno ci ogniowej co najmniej EI 30.
Wszystkie materia y u yte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by  dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodno ci i posiada  znak
bezpiecze stwa.
Szczegó owe rozwi zania techniczne winny by  opracowane dokumentacj  wykonawcz
uzgodnion  z Inwestorem.



6. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
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1.   Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów.

Ca e zamierzenie budowlane obejmuje :
przebudow  wy cznika g ównego WG,

monta  tablicy rozdzielczej TR
budowa wn trzowych instalacji elektrycznych zasilania gniazd,,
budowa instalacji odgromowej,

budowa instalacji uziemienia,
demonta  istn. opraw o wietleniowych (pom. w a). 

Poszczególne elementy inwestycji b  realizowane przez wykonawc  w nast puj cej kolejno ci : 
demonta  istn. opraw o wietleniowych (pom. w a), 

przebudowa wy cznika g ównego WG,
budowa uziemienia,
monta  tablicy rozdzielczej TR2,

budowa wewn trznych instalacji elektrycznych zasilania gniazd,,
budowa instalacji odgromowej,

2.   Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.

Na placu budowy wyst puje istn. budynek Szko y Podstawowej nr 11.

3.   Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  

      zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Na terenie obj tym budow  wyst puj  elementy zagospodarowania (urz dze  elektrycznych) stwarzaj cych 
bezpo rednie zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (istniej ce aparaty elektryczne b ce pod napi ciem)
Zagro enia jw. pojawiaj  si  dopiero podczas realizacji robót budowlanych.
Kierownik budowy przed przyst pieniem do wykonywania robót winien sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia.

4.   Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem 

     do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przyst pieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzi  w ciwy instrukta
kierowanym przez niego pracownikom i zwróci  im uwag  na nast puj ce zagro enia:

w zakresie robót zwi zanych z monta em instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych i osprz tu
elektrycznego z podno nika lub drabiny na zagro enie wynikaj ce z mo liwo ci upadku pracownika 
z wysoko ci oraz pora eniem pr dem elektrycznym.
w zakresie robót zwi zanych z monta em instalacji elektrycznych i osprz tu na zagro enie wynikaj ce 
z mo liwo ci pora enia pr dem elektrycznym.

5.     Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót

        budowlanych – skala i rodzaj zagro  oraz miejsce i czas ich wyst pienia. 

Podczas realizacji robót wyst pi  zagro enia przy nast puj cych robotach stwarzaj cych zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120,
poz.1126) :

roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5m.

Ad.1. Roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad 5m b  to roboty zwi zane 
z zabudow , monta em i pod czeniem instalacji odgromowej, zasileniem centrali nawiewno-wywiewnej na dachu.



Wszystkie roboty wykonywa  w sposób beznapi ciowy.

6. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 

siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  
szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro . 

W celu zapobie enia niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania podanych powy ej robót budowlanych nale y
przedsi wzi  nast puj ce rodki techniczne i organizacyjne :

podczas wykonywania prac z drabiny nale y stosowa  przez pracowników sprz t zabezpieczaj cy
przed upadkiem z wysoko ci,










