
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilania instalacji
klimatyzacji  w  budynku  Narodowego  Funduszu  Zdrowia.  Mazowiecki  Oddział
Wojewódzki w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka; ul. Gen. T. Ko-
ściuszki 45.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:
 Zlecenie Inwestora,
 Podkłady architektoniczne,
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016

oraz z 2004r. nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz
z 2005r. nr. 163, poz. 1364),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.  W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15
czerwca  2002r.,  poz  690)  zmienione  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
z 7 kwietnia 2004r. (Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

 Obowiązujące Polskie Normy,
 Uzgodnienia z Inwestorem, 
 Uzgodnienia międzybranżowe,
 Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. ZASILANIE KLIMATYZATORÓW

Zasilanie projektowanej  instalacji  klimatyzacji  odbywać się będzie z istniejącej
rozdzielnicy głównej budynku oraz rozdzielnic piętrowych. W  przypadku  przekroczenia
mocy przyłączeniowej ponad zamówioną należy wystąpić do Rejonu Energetycznego
o zmianę warunków zasilania.

3.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD 

Obwody  klimatyzatorów  należy  zasilić  przewodem  YDYżo  3x1,5mm2,
i zabezpieczyć wyłącznikami różnicowonadprądowymi P312 B10-30-AC. 

Obwód  agregatu  zewnętrznego  zasilić  przewodem  YKYżo  5x4mm2

i zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowonadprądowym P344 C25-30-AC.

3.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim  realizowana  jest  poprzez
zastosowanie  izolacji  części  czynnych.  Jako  ochronę  dodatkową  przed  dotykiem
pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. 

 



Ochronę  uzupełniającą  zrealizowano  z  zastosowaniem  wyłączników
różnicowoprądowych o prądzie różnicowym ΔI = 30mA. 

3.4. SPOSÓB UKŁADANIA PRZEWODÓW

Przewody elektryczne prowadzić nad sufitami  podwieszanymi  oraz w listwach
elektroinstlacyjnych.
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w rurze ochronnej.

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  ściany  oddzielenia  p.pożarowego
zabezpieczyć zgodnie z wymaganą odpornością ogniową np. masą ogniochronną.

3.5. UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów przez strefy p.pożarowe zabezpieczyć zgodnie
z wymaganą odpornością ogniową np. masą ogniochronną.
  Po   przeprowadzeniu   całości   prac   należy   wykonać   pomiary   ciągłości
galwanicznej, rezystancji   uziemienia,   dokonać   oględzin   elementów   uziemienia
i   zgłosić   do   odbioru   przez inspektora nadzoru. Wykonać   pomiary   impedancji
pętli    zwarcia,    rezystancji    izolacji,    ochrony    przeciwporażeniowej,  zbadać
wyłączniki różnicowoprądowe. Wyniki badań zestawić w protokołach pomiarowych dla
danego typu pomiaru. Instalacje przekazać do eksploatacji  o ile ich budowa i wyniki
pomiarów spełniają wymogi aktualnych przepisów i norm.
Szczególną   uwagę   należy   zwrócić   na   upływność   izolacji    w   obwodach
zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi o działaniu bezpośrednim.
W  przypadku  zastosowania  odbiorników  nie  ujętych w  projekcie powodujących
wzrost   mocy  przyłączeniowej  ponad  zamówioną  należy  wystąpić  do  Rejonu
Energetycznego o zmianę warunków zasilania.
Wszystkie  elementy  instalacji  należy  łączyć  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno-
ruchową (DTR)
dostarczoną przez producentów urządzeń.
Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie z  godnie z Zarządzeniem Dyrektora  Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji   z   dnia   20.05.1994   r.   w   sprawie   wykazu   wyrobów
podlegających   obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji  na znak bezpieczeństwa
i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz 335/ oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych /Dz. U.
Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich
norm z aprobatami   technicznymi   stosownie   do   ustaleń   Ustawy   z   dnia
03.04.1993r.  o   badaniach   i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

 


