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1. Opis techniczny
Podstawa opracowania

➢

zlecenie Inwestora

➢

projekty branżowe

➢

założenia przekazane przez Inwestora

➢

obowiązujące normy i przepisy

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :
➢

budowa obwodów zasilania wentylatorów łazienkowych,

➢

budowa obwodów zasilanie central wentylacyjnych,

➢

budowa obwodów automatyki i sterowania.

1.1.

Zasilanie budynku.

Budynek zasilany jest napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym z sieci dystrybucyjnej
będącej w eksploatacji lokalnego OSD. Na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest umowa
13/29170/2001. Odbiorca zakwalifikowany jest go grupy taryfowej G11, moc umowna wynosi 20kW.
Po zainstalowaniu urządzeń wentylacji należy wystąpić do OSD z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej
z 20kW na 27kW. Przed wystąpieniem o zwiększenie przydziału mocy wykonać pomiary mocy szczytowej i
w zależności od uzyskanych wyników potwierdzić w/w wielkość. Bilans mocy dla budynku przedstawiony
jest w dalszej części opisu.
1.2.

Wentylacja kuchni.

W kuchni zainstalowane będą dwa wentylatory kanałowe, oznaczone jako W1 i W2. Urządzenia
należy zasilić z tablicy rozdzielczej kuchni TK, zabudowanej na klatce schodowej za kuchnią. W wolnym
miejscu tablicy TK zabudować wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym typu P312
B16/30mA AC i z niego wyprowadzić kabel YKYżo 3x2,5 do wyłącznika świecznikowego IP44
zabudowanego w kuchni, w miejscu pokazanym na rys. 1. Z wyłącznika wyprowadzić kable YKYżo 3x2,5
na wentylatory W1 i W2. Załączenie wyłącznika spowoduje pracę wentylatora na maksymalnych obrotach.
Przewody zasilania wentylatorów w kuchni podłączyć bezpośrednio pod zaciski zasilania tych urządzeń.
Instalacje układać pod tynkiem, stosować osprzęt podtynkowy.
1.3.

Wentylacja pralni.

W pralni zainstalowana zostanie centrala wentylacyjna z elektryczną nagrzewnicą wstępną.
Zasilanie do centrali, nagrzewnicy i do układu sterującego wyprowadzić z tablicy T2. Do sterowania
centralą wentylacyjną i nagrzewnicą wstępną w pralni zastosować sterownik EP4 z modułem pokojowym
ACP, dostarczony razem z centralą. Pomiar temperatury w kanale nawiewnym zrealizować czujnikiem
kanałowym CTK-1005. Przewody zasilania do centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy w pralni podłączyć
bezpośrednio pod zaciski zasilania tych urządzeń. Schemat podłączenia zasilania pokazany jest na rys. 5, a
schemat podłączenia układu sterowania zawarty jest na rys. 6. Instalacje układać pod tynkiem.
1.4.

Wentylacja toalet

Wentylatory łazienkowe w toaletach zasilić ze styków łącznika oświetlenia w danej toalecie
przewodem YDYżo 3x1,5. Zastosować wentylatory fabrycznie wyposażone w układ zwłoki czasowej
wyłączenia, po wyłączeniu zasilania oprawy oświetleniowej np.: Silent CRZ Venture. Instalacje układać
pod tynkiem, stosować osprzęt podtynkowy.
1.5.

Tablica T2a.

W miejscu okazanym na rys. 1 należy zainstalować tablicę rozdzielczą wentylacji pralni T2a.
Z tablicy wyprowadzić obwody zasilania i sterowania centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy.
Zaprojektowano obudowę natynkową pojemności 2x18 modułów DIN i stopniu szczelności IP65,
wyposażoną w zamek zamykany na klucz, z drzwiczkami przezroczystymi, dymionymi. Stopień
szczelności wynosi IP65.
1.6.

Rozbudowa tablicy T4.

Istniejąca tablica T4 nie poosiada wolnego miejsca na zabudowę kolejnych modułowych aparatów
zabezpieczeniowych. 3. Obok istn. tablicy T4 należy zabudować kolejną szafkę podtynkową typu RWN
3x12 o pojemności 3x12mod. na aparaty modułowe. Z nowej rozdzielnicy wyprowadzić zasilanie centrali
wentylacji, zabudowanej na poddaszu nieużytkowym. Schemat ideowy dobudowanej rozdzielnicy pokazany
jest na rys. 7.
1.7.

Ochrona przeciwporażeniowa.

Instalacje elektryczne w budynku pracują w układzie TN-S. Jako ochronę dodatkową zastosowano
samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych. Środkiem uzupełniającym
ochronę przeciwporażeniową są wyłączniki różnicowopradowe o prądzie różnicowym DI=30mA.
Na elementach technologicznych urządzeń wentylacji należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe
linką LgY 4mm2 łączące:
•
części przewodzące dostępne;

•
•
•

części przewodzące obce – rury;
przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtykowych i opraw
oświetleniowych;
metalowe konstrukcje, koryta kablowe, zbrojenia budowlane i instalacje wyrównania potencjałów.

Należy zwrócić uwagę na wykonanie połączeń wyrównawczych na kołnierzach pomp, rur, zaworów
i w miejscach, gdzie nie występuje metaliczna ciągłość instalacji sanitarnej.
Połączenia wyrównawcze sprowadzić do szyny uziemiającej.
Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:
➢ barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów
mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,
➢ zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie
na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych
miejscach.
Instalacje ochrony przeciwporażeniowej i wyrównania potencjałów wykonać zgodnie z arkuszami PN-IEC
60364 oraz P SEP-E-0002
1.7.

Ochrona przeciwprzepięciowa.

Ochrona przeciwprzepięciowa jest realizowana za pomocą ograniczników przepięć klasy B+C
instalowanych w budowanych tablicach rozdzielczych. Ograniczniki podłączyć do uziemienia zgodnie ze
schematem ideowym.

2.

Obliczenia

napięcie zasilania

UN=400V~

BILANS ELEKTRYCZNY

l.p.

Odbiór elektryczny

ilość

moc jedn. [kW] Suma mocy [kW]

1.

Urządzenia wentylacji kuchni

2

0,35

0,7

2.

Urządzenia wentylacji pralni

1

4,7

4,7

3.

Urządzenia wentylacji pokoi
poddaszu nieużytkowym)

1

2,6

2,6

4.

Urządzenia wentylacji toalet

14

0,02

0,21

(centrala

na

SUMA

8,21

moc zainstalowana nowych odbiorów

Pi= 8,21kW

współczynnik jednoczesności

kj=0,85

moc szczytowa urządzeń wentylacji

Ps=7 kW

Istniejąca moc umowna budynku

Pu=20kW

3.

Uwagi końcowe
1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.
3. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne świadectwa i atesty.
4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
5. Nazwy własne zastosowanych materiałów i urządzeń służą oddaniu intencji projektanta. Dopuszcza
się zastosowanie wyrobów innych producentów, jednak o parametrach technicznych i użytkowych
nie odbiegających od zaprojektowanych.
6. Przejścia przez ściany wygrodzenia pożarowego zabezpieczyć masami ognioochronnymi do
wartości odporności ściany.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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1.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów.
Całe zamierzenie budowlane obejmuje :

1. budowa obwodów zasilania wentylatorów łazienkowych,
2. budowa obwodów zasilanie central wentylacyjnych,
3. budowa obwodów automatyki i sterowania.
Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności :

1. budowa obwodów zasilania wentylatorów łazienkowych,
2. budowa obwodów zasilanie central wentylacyjnych,
3. budowa obwodów automatyki i sterowania.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren budowy stanowił będzie budynek Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

3.
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objętym budową nie występują elementy zagospodarowania stwarzające bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (istniejące aparaty elektryczne będące pod napięciem, istn. przyłącze napowietrzne).
Zagrożenia jw. pojawiają się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy instruktaż
kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:
•
w zakresie robót związanych z montażem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych i osprzętu
elektrycznego z podnośnika lub drabiny na zagrożenie wynikające z możliwości upadku pracownika
z wysokości oraz porażeniem prądem elektrycznym.
•
w zakresie robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu na zagrożenie wynikające
z możliwości porażenia prądem elektrycznym.

5.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – skala
i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.
Nr.120, poz.1126) :
- nie wystąpią.
Wszystkie roboty wykonywać w sposób beznapięciowy.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót budowlanych należy
przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :
1) podczas wykonywania prac z drabiny należy stosować przez pracowników sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości.

