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2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych
wewn trznych w projektowanej Stacji Dializ PS ZOZ w INOWROC AWIU.
Instalacje zewn trzne stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

3. Opis techniczny
3.1.

Zasilanie i rozdzia energii elektrycznej

Zasilanie projektowanego obiektu w energi elektryczn odbywa si b dzie ze stacji
transformatorowej wydzielonymi kablami n.n. ( patrz projekt instalacji zewn trznych).
Rozdzielni g ówn ( R-G ) zainstalowa w kondygnacji piwnic. Z R-G do tablic
pi trowych wyprowadzi wydzielone wlz-y. Tablice pi trowe wykona w szafkach
wn kowych.

-3-

3.2.

Sposób uk adania instalacji

Poziome ci gi obwodów elektrycznych uk ada w komunikacji na korytkach
kablowych montowanych w przestrzeni mi dzysufitowej ( sufity podwieszane ).
Z uwagi na to, e stropy mi dzy kondygnacjami b
betonowe – wylewane nale y w
trakcie prac stropowych u
rurki os onowe dla obwodów elektrycznych g ównie
wietleniowych. Pionowe odcinki instalacji uk ada w tynku ( p/t ).

3.3.

Instalacje si owe i gniazd wtyczkowych

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na rzutach kondygnacji.
Instalowa je nale y na wysoko ci nad posadzk :
- w pom. biurowych

- 0,5m

- w pom. socjalnych

- 1,1m

- w pom. technicznych, magazynach, pok.bada
- w sanitariatach

- 1,5m

- 1,6m

W pomieszczeniach przej ciowo – wilgotnych oraz na cianach z glazur instalowa
osprz t bryzgoszczelny ( JP 44 ).
Projektowane panele szynowe ( w salach dializ ) wyposa one b
w zestawy gniazd
wtyczkowych do których nale y wy cznie doprowadzi zasilanie.

3.4.Instalacje zasilania odbiorników komputerowych
Zasilanie odbiorów komputerowych odbywa si b dzie z wydzielonych tablic
instalowanych obok tablic elektrycznych.
Zgodnie z yczeniem inwestora nie przewiduje si zastosowania zasilacza UPS. W
przypadku koniecznym zasilania bezprzerwowego ( gwarantowanego ) nale y
stosowa zasilacze stanowiskowe. Dla ka dego stanowiska komputerowego
zainstalowa trzy gniazda wtyczkowe ( instalowa obok gniazd instalacji logicznej ).
W miar mo liwo ci przewody zasilaj ce uk ada we wspólnych korytkach
instalacyjnych PCV. ( z instalacjami s abopr dowymi ).
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3.5.Instalacje zwi zane z wentylacj
Zasilanie central wentylacyjnych oraz wentylatorów dachowych odbywa si b dzie z
tablic zasilaj co – sterowniczych ( TZS ) zainstalowanych w wentylatorni ( dostawa z
centralami – wymaga zamówienia ).
Zasilanie odbiorów wentylacji oraz sterowania i automatyki winna wykona firma
montuj ca i uruchamiaj ca wentylacj .

3.6.Instalacje o wietleniowe
Rozmieszczenie oraz dobór opraw o wietleniowych wykonano przy pomocy
programu wspomagaj cego projektowanie firmy AGA-Light. Typy opraw nale y
traktowa wy cznie jako propozycj projektanta ( niezb dn dla wykonania oblicze )
W cz ci opraw o wietlenia podstawowego zainstalowa modu y awaryjne które
stanowi b
o wietlenie awaryjne.
Dla o wietlenia dróg ewakuacyjnych zainstalowa oprawy awaryjne z piktogramem i
czasem wiecenia awaryjnego 3 godziny.

3.7.Instalacja przywo ania
Instalacj przywo ania opracowano o system DELTACALL prod. ELDA-Szczecinek.
Panel centralny zainstalowa w pomieszczeniu przy stanowisku dozoru medycznego.
Oprzewodowanie dwu

owe o przekroju 2 x 1 zasili napi ciem 24V DC.

3.8.Lampy bakteriobójcze
Lokalizacja lamp bakteriobójczych jak i ich rodzaj wg projektu technologicznego.
Zasilanie wykona wydzielonymi obwodami. Za czanie odbywa si b dzie
cznikami p/t z neonówk i oznaczeniem „ LAMPA BAKTERIOBÓJCZA „ .
Wy czniki nale y instalowa po przeciwleg ej stronie drzwi w stosunku do czników
o wietleniowych ( od strony zawiasów ).
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3.9.Po czenia wyrównawcze
Celem ograniczenia do warto ci bezpiecznych napi wyst puj cych pomi dzy
ró nymi cz ciami przewodz cymi zainstalowa miejscowe szyny po cze
wyrównawczych.

3.10.Instalacja odgromowa
Budynek wymaga ochrony odgromowej. Zwody poziome na dachu wykona jako
napr ane pr tem Fe/Zn fi 8mm. Kominy oraz urz dzenia wentylacyjne chroni
uziomami pionowymi wysokimi. Przewody odprowadzaj ce uk ada w rurkach
grubo ciennych PCV pod tynkiem. Z cza kontrolne instalowa w skrzynkach
wn kowych. Uziom otokowy wykona ta
Fe/Zn 30 x 4mm uk adan w ziemi na
g boko ci min. 0,6m. Instalacj projektowan po czy z instalacj istniej cego
budynku przyleg ego.

4.Ochrona od pora
Dla ochrony dodatkowej od pora
zastosowa szybkie wy czenie napi cia w
uk adzie sieci TN-S. Ponadto zastosowane zostan po czenia wyrównawcze oraz
wy czniki ró nicowopr dowe.

5.Uwagi ko cowe
5.1. Ca
robót wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
bran owymi.

5.2. Rozbudowa obiektu ZOZ w Inowroc awiu nie spowoduje wzrostu
zapotrzebowania mocy ponad wysoko okre lon umow przy czeniow . Nie
ma zatem potrzeby uzyskiwania warunków przy czenia z ENEA.
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6.Obliczenia techniczne

6.1.Obliczenie mocy, pr du
Obliczenia wykonano dla ka dej tablicy elektrycznej – wyniki w tabelkach na
schematach rozdzielnic.

6.2.Obliczenia nat enia o wietlenia
Obliczenia wykonano programem wspomagaj cym projektowanie. Wyniki oblicze
w za czonych tabelach.

