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2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie zewn trznych instalacji
elektrycznych zwi zanych z budow Stacji Dializ PS ZOZ w
INOWROC AWIU.

3. Opis techniczny
3.1.Zasilanie budynku w energi elektryczn
Zgodnie z ustaleniami ze s bami elektoenergetycznymi Szpitala zasilanie
projektowanego obiektu w energi elektryczn odbywac si b dzie z istniejacej stacji
transformatorowej.
Z pól odp ywowych ( wolnych wyposa onych ) nr 7 i 9 wyprowadzi linie kablowe
n.n. YAKY 4 x 150 które wprowadzi do rozdzielnicy g ównej R-G.
Projektowane kable uk ada tras obok istniej cego ci gu kablowego. Kable uk ada
w ziemi na g boko ci 0,8m zgodnie z PN-76/E-05125.

3.2. Przebudowa koliduj cych kabli n.n.
Zgodnie z informacjami s b elektroenergetycznych Szpitala projektowany budynek
zosta usytuowany na istniej cych kablach 3 x YAKY 4 x 185 ze stacji do budynku
kowego. Kolidujace odcinki kabli wymagaj przebudowy , na odcinku kolizji
demonta u. Z uwagi na brak informacji co do stanu technicznego koliduj cych
odcinków i zast pienie ich nowymi wstawkami typu i przekroju kabli istniej cych.
Projektowane kable uk ada w ziemi na g boko ci 0,8m zgodnie z PN-76/E-05125.
Po czenia kabli wykona mufami przelotowymi z rur termokurczliwych.
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3.3. Przebudowa o wietlenia terenu
Istniej cy s up parkowy kolidyj cy z projektowanym budynkiem nale y
zdemontowa . Zdemontowa nale y równie odcinek kabla o wietleniowego
YAKY 4 x 16 koliduj cego z budynkiem.
Z istniej cego s upa parkowego ( po udniowo – wschodnia strona proj.budynku )
nowy kabel o wietleniowy YAKY 4 x 16 którym przej przez kondygnacj
niskiego parteru budynku i po czy z istniej cym kablem o wietleniowym ( z
zastosowaniem mufy przelotowej z rur termokurczliwych ).
W ziemi kabel uk ada na g boko ci 0,7m , natomiast w budynku kabel chroni rur
os onow uk adan pod stropem.

4. Uwagi ko cowe
4.1.
Przebudowywane oraz projektowane kable s kablami zalicznikowymi,
wobec czegto nie ma potrzeby uzyskiwania warunków technicznych na ich
przebudow oraz uzgodnienia w ENEA.
4.2.
Ca
robót wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
bran owymi.

