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1 Przedmiot i zakres opracowania
temat /obiekt /część

Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami
przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu
Statystycznego w Świnoujściu przy ul.Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście
adres inwestycji :

ul. Stefana Żeromskiego 6,
dz nr 24, obr. 0002, Świnoujście
inwestor :

Urząd Statystyczny w
Szczecinie
ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

2 Podstawa prawna opracowania, zakres


umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem



koncepcja rozwiązań techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem



projekty branżowe instalacji i architektury



obowiązujące normy i przepisy



katalogi, karty katalogowe producentów.

3 Obowiązujące przepisy i normy


Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się
do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia



Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej



Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlany zamiennych



Norma PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach



Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlany zamiennych



Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany zamiennych wraz z
wprowadzoną Normą PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlany zamiennych i terenów



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowe



Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany zamiennych



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4 Określenia podstawowe
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej dokumentacji są zgodne albo równoważne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.. Roboty muszą być wykonane
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących
aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a
także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych
wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla
danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający
trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do przewodów:
– listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
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– kanały podłogowe,
– systemy mocujące,
– puszki elektroinstalacyjne,
– końcówki kablowe, zaciski,
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę
energii (światło itp.).
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy
budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska
przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła
fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł
światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą
zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z
danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego,
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
– Kucie kucie bruzd i wnęk,
– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,
– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

5 Warunki środowiskowe
Warunki środowiskowe (wpływy zewnętrzne) określają miejscowe warunki, w których będą pracować urządzenia i
instalacje elektryczne.
Przyjęto, że w projektowanym budynku instalacja urządzeń elektrycznych panować będą warunki środowiskowe
normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.
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Przyjęto następujące klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,



środowiskowe

- wpływ temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wpływ ciał obcych - AE4 (lekkie zapylenie)


BA4

klasyfikacje osób

Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane
albo nadzorowane przez osoby

Obszary obsługi wyposażenia
elektrycznego

wykwalifikowane, w sposób
zapewniający unikanie
niebezpieczeństw jakie może
stwarzać elektryczność (personel
obsługi i konserwacji)
BC2

Rzadka

Osoby nie mające w normalnych warunkach Obszary obsługi wyposażenia
styczności z częściami przewodzącymi obcymi lub elektrycznego
nie stojące na powierzchniach przewodzących

6 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania, obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne, w remontowanych
pomieszczeniach na potrzeby pomieszczeń biurowych na parterze oraz piętrze istniejącego budynku.
W zakresie instalacji elektrycznych jest, wybudowanie instalacji oświetleniowej, gniazd ogólnego przeznaczenia
oraz gniazd DATA dedykowanym instalacji komputerowej, w tym celu należy z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej TG
zasilić nowo projektowane tablice bezpiecznikowe TP oraz TPk z których należy wyprowadzić obwody zasilające
poszczególne odbiory. Dodatkowo w rozdzielnicy TG należy wymienić istniejący rozłącznik bezpiecznikowy na rozłącznik
bezpiecznikowy z wyzwalaczem ppoż.
W zakresie instalacji teletechnicznych remontowane pomieszczenia należy doposażyć w instalację systemy
sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, poprzez rozbudowę, istniejącego systemu znajdujące się na obiekcie, oraz
instalację teledacji, poprzez ułożenie przewodów typu UTP kat. 6 z projektowanej szafy RACK na I piętrze budynku. W tym
celu należy wyposażyć projektowaną szafę w elementy zgodnie z widokiem rys. IE5. Całość robót dot. instalacji teledacji
należy wykonać zgodnie z wytycznymi inwestora.

7 Oświetlenie wewnętrzne
Oświetlenie podstawowe
Zaprojektowano oświetlenie wnętrz zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012P, zastosowane oprawy oświetleniowe
rastrowe, ze źródłem światła świetlówkowym T5.
Do opraw oświetleniowych należy stosować przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zależności od potrzeb,
łączniki światła należy montować w przedziale h=1.2-1.4 w pomieszczeniach biurowych, w pozostałych pomieszczeniach
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na wysokości h=1,4m.
Przyjęte natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z normą i przeznaczeniem:


komunikacja

100lx



pomieszczenia biurowe

500lx



Współczynnik równomierności nie może być gorszy niż 0,6

UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. LUXIONA, możliwa jest zamiana na inne o równoważnych
parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą,
natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.

Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa
Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne ma
zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych oraz takich miejscach aby zwrócić
uwagę na niebezpieczeństwo, w tym hydrantów, przycisków ROP, urządzeń ppoż..
W budynku przewiduje się montaż opraw oświetlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, certyfikowanych
oprawach oświetlenia z 1 godz. układem podtrzymania zasilania. Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na
klatce schodowej, głównych ciągach komunikacyjnych. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze
ewakuacyjnej musi wynosić 1lx, na podłodze wzdłuż środkowej linii

drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie

obejmującym mniej niż połowę szerokości drogi natężenie stanowi co najmniej 50% podanej wartości.
W celu zasilenia inwerterów w oprawach oświetleniowych należy prowadzić dodatkową „żyłę fazowa” bezpośrednio z
zabezpieczenia danego obwodu z pominięciem łączników klawiszowych itp. oprawy z modułem awaryjnym 1 godz.
oznaczono symbolem „Aw”.
UWAGA: dla celów obliczeniowych przyjęto oprawy prod. AWEX, możliwa jest zamiana na inne o równoważnych
parametrach pod warunkiem powtórnych obliczeń fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z normą,
natężenia oświetlenia i współczynników równomierności.

Sterowanie oświetleniem
We wszystkich pomieszczeniach projektuje się sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników znajdujących
się bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia. W strefach komunikacyjnych sterowanie odbywa się za pomocą czujki
ruchu.

8 Instalacje odbiorcze gniazd
Instalacja gniazd odbiorczych
Instalację gniazd 230V wykonać przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako podtynkowe w rurkach ochronnych typu
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peszel, układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 0.3m. od poziomu podłogi.
Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt
instalacyjny wtynkowy IP20. W pomieszczeniach magazynowych, łazienkach, pom. technicznych gniazda montować na
wysokości 1,4m.

Instalacja gniazd odbiorczych dedykowanych DATA
Instalację gniazd dedykowanych 230V wykonać przewodami - YDYżo 3x2,5mm2 w pętli tzn. ostatnie gniazdo
należy przyłączyć pod szyny rozdzielnicy sekcyjnej tak jakby było one pierwsze w szeregu gniazd. Zabrania się podłączania
więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w
pomieszczeniach wilgotnych IP44.
Do zasilania obwodów komputerowych projektuje się wydzielone obwody z rozdzielnic elektrycznych
komputerowych. Obwodu tych odbiorników należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A i o prądzie
nominalnym różnicowycm ΔI=30mA. Na jednym obwodzie elektrycznym należy montować max. 3 szt. stanowisk
komputerowych.
Gniazda zasilające należy montować w jednej ramce z gniazdami teletechnicznymi tworząc tzw. punkty
elektryczno – logiczne (ZPK). Każdy z takich punktów musi posiadać co najmniej 3 gniazda typu 2p+Z, wykonane jako
DATA uniemożliwiające podłączenie innych niż dedykowane urządzenia elektryczne.
Gniazda wtyczkowe należy zróżnicować kolorystycznie np.:
- gniazda obwodów nierezerwowanych, ogólnego przeznaczenia - kolor biały,
- gniazda obwodów dla zasilania urządzeń komputerowych - kolor czerwony.

9 Instalacja systemu włamania i napadu, SSWiN
Na obiekcie znajduje się istniejący system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN z centralą alarmową
umieszczoną w korytarzu na parterze. W celu podłączenia czujek PIR należy doposażyć system w ekspander 8-wyjściowy,
kompatybilny z systemem zainstalowanym na obiekcie, i podłączenie do niego projektowanych czujników.
Instalację należy wykonać przewodami YTKSY 2x2x0.5mm, układanym w na projektowanych korytach kablowych
PVC oraz w tynku w peszlu. Szczegóły zgodnie z załączonym schematem i rzutem.

10 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, SSP
Na obiekcie znajduje się istniejący system sygnalizacji pożaru SSP z centralą alarmową umieszczoną w
pomieszczeniu recepcji 04 na parterze. Na czas remontu istniejące czujki pożarowe należy zdemontować i ponownie
zamontować po zakończeniu prac budowlanych.

11 Instalacja systemu kontroli dostępu KD
W budynku zaprojektowano system Kontroli Dostępu (KD). System ma za zadanie identyfikować osoby
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uprawnione do przekroczenia granicy obszaru chronionego oraz umożliwić im wejście oraz wyjście. Nie dopuszcza do
przekroczenia granicy obszaru chronionego przez osoby nieuprawione oraz aktywuje alarm w przypadku próby naruszenia
strefy chronionej przez te osoby.
Zaprojektowany system KD składa się z centrali, kontrolerów przejścia,czytników kart, rygli elektromagnetycznych,
czujników elektromagnetycznych oraz przycisków wyjść ewakuacyjnych. Komunikacja pomiędzy centralą a modułami
kontrolerów odbywa się za pomocą przewodu UTP4x2x0,5mm zakończonym po obu stronach złączem RS485.
Kontrola Dostępu w budynku obejmuje pomieszczenia, które ze względu na wysoką wartość wyposażenia oraz
zawartość nie mogą być dostępne dla osób nieuprawnionych do przebywania w tych pomieszczeniach. Do stref chronionych
zalicza się korytarz, który jest łącznikiem pomiędzy chronionymi pomieszczeniami. Zaprojektowano przejście kontrolowane
jednostronnie. W zakresie dostawy jest programator oraz 30 kart dostępu.

12 Instalacja teledacji
W celu podłączenia adaptowanych pomieszczeń do systemu teledacyjnego w budynku, należy zabudować szafkę
dystrybucyjna typu RACK 9U na I piętrze budynku do której należy sprowadzić przewody UTP kat. , zgodne z wytycznymi.
Przewody należy prowadzić istniejącymi i projektowanymi torami kablowymi, zgodnie z załączonymi rzutami. Szczegółową
trasę pomiędzy szafką RACK a pomieszczeniami należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielem inwestora.
Dla każdego ze stanowisk biurowych projektuje się zgodnie z wytycznymi, zespolony punkt komputerowy PEL, w
konfiguracji: 2x RJ-45 (kat. 6) oraz 2x 2P+Z (DATA).

Wymagania instalacji teledacji
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej,
która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji
transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:


Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA).



Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.



Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze Delta,
potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające
zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).



Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.



Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego
producenta



Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją
niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele
19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe).



Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku
niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została
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udzielona gwarancja.


Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi
normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Okablowanie poziome
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami
dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna
przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii
6A) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie
ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez
laboratorium badawcze Delta, w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

13 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej
budynku RG, punkt rozdziału należy uziemić. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie
różnicowym 0,03A.

14 Przejścia pożarowe
Przejścia przez strefy pożarowe kabli, przewodów, koryt kablowych, przewodów w rurach palnych jak i niepalnych
wykonać przy użyciu produktów np. prod. Hitli, które spełniają wymagane kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.
Przy montażu ściśle przestrzegać wymagań aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania
odporności ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

15 Obliczenia techniczne


Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.



Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.



Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe.
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16 Pomiary końcowe
Należy wykonać sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynności, za pomocą których kontroluje się zgodność
instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmować: oględziny, próby i
protokołowanie.
Oględziny należy wykonać przed próbami i powinny obejmować następujące sprawdzenia:


sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,



występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony
przed skutkami działania ciepła,



dobór przewodów z uwagi na obciążalności prądową i spadek napięcia,



dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących,



występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia,



prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych,



przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,



obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,



oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowych, łączników, zacisków, itp.,



poprawność połączeń przewodów,



występowanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych
głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych,



dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację,

Próby powinny obejmować czynności w następującej kolejności:


ciągłość przewodów,



rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,



ochrona za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,



samoczynne wyłączanie zasilania,



ochrona uzupełniająca,



sprawdzenie biegunowości,



sprawdzenie kolejności faz,



próby funkcjonalne i operacyjne,



spadek napięcia,
Po zakończeniu czynności sprawdzających należy sporządzić protokół odbiorczy. W protokole należy podać
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osobę lub osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, budowę i sprawdzenie instalacji, uwzględniając indywidualną
odpowiedzialność tych osób w stosunku do osoby zlecającej pracę.
Zaleca się sporządzenie protokołu według wzorów zgodnie z normą PN-HD 60364-6.

Sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski
upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
..............................................................................
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