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POWIATOWE
w Janowie Lubelskim

I. PODSTAWA OPRACOWANIA (]i Zcn)Oyskie*to 50
1. Zlecenie inwestora .
2. Techniczne warunki przyłączania znak: RDE-09/ZP/1576/171/2008 z dnia 03.04.2008 r.

wydane przez RDE Janów Lubelski.
3. Plan realizacyjny oraz PT rozbudowy budynku remizy OSP.
4. Wizja lokalna na działce oraz uzgodnienia z inwestorem.
5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.90 r w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporażeniowej.

6. Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
7. Polska Norma PN-EN-12464-1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
8. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.
9. Zasady i warunki przyłączania urządzeń odbiorców do elektroenergetycznej sieci

RZE Dystrybucja Sp. z o.o.

II. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje: układ pomiarowy, wiz, instalację elektryczną wewnętrzną

gniazd 230V, oświetlenia, siłową 230/400V, instalację odgromową oraz instalację alarmową
w rozbudowywanym budynku remizy OSP w Wierzchowiskach (ze zmiana sposobu
użytkowania na Lokalne Centrum Kultury) - parter z przeznaczeniem na Dom Weselny.

III. DANE ELEKTROENERGETYCZNE.
1. Istniejące przyłącze napowietrzne AsXSn 4x16-pozostaje bez zmian.
2. Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu licznikowym S-193 D 40A (zwiększenia mocy z

7 d o l 6 k W )
4. Zabezpieczenia zalicznikowe wg projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej.

IV. OPIS TECHNICZY
1. Przyłącze napowietrzne niskiego napięcia.

Aktualnie, istniejący budynek remizy OSP zasilany jest przyłączem napowietrznym
AsXSn 4x16 ze sł. nr 44 linii napowietrznej nN WIERZCHOWISKA 3. Zgodnie z warunkami
przyłączania znak: RDE-09/ZP/1576/171/2008 zasilanie pozostaje bez zmian.

2. Wiz, wyłącznik pożarowy, układy pomiarowe.
Należy wymienić wiz od haka mocującego przyłącze do wył. ppoż. na 4 x LYg 16

w rurze RL sztywnej 37 dł. 8(10) m. Należy wymienić także obudowę wył. ppoż. oraz złącza
licznikowe na typowe ZŁ-1 - 3 szt. Obudowy wył. ppoż. oraz ZŁ-1 stosować z tworzyw
termoutwardzalnych wykonanych w II klasie ochronności przeciwporażeniowej.

W związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla remizy OSP z 7 kW na 16
kW należy wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe z 25 na 40 A - przed przystąpieniem
do prac należy podpisać w Rejonie Dystrybucji Energii umowę przyłączeniową oraz
uiścić opłatę przyłączeniowa zgodnie z obowiązującą taryfą.
Układ pomiarowe:
• OSP - istniejący bezpośredni 3-fazowy pozostaje bez zmian
• Zakład fryzjerski - istniejący 1-fazowy pozostaje bez zmian,
• Telekomunikacja - istniejący bezpośredni 3-fazowy pozostaje bez zmian, w przypadku

likwidacji skrzynka licznikowa ZŁ-1 pozostanie jako rezerwowa.
Zabezpieczenia przedlicznikowe:
• OSP - nadmiarowo-prądowe S-303D-40A
• Zakład fryzjerski - nadmiarowo-prądowe S-301C-25A



Od wył. Ppoż. do skrzynki licznikowej ZL-1 oraz do rozdzielniTVT
należy wykonać Wiz: 5xLYg 16 w rurce sztywnej PCV 37. ^ / - ' C G O
Granica stron - zaciski prądowe AL-Cu typu SM 1.11 w miejscu łączenia przyłącza z wlz-tem
na ścianie budynku - zgodnie z rys. nr E 2.

W przypadku kolizji lub zbliżenia rozbudowywanej części budynku do przyłącza, należy
go przebudować uzyskując odległości zgodnie z PN-E/05100-1, wszelkie prace w pobliżu
istniejącego przyłącza należy prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu w RDE Janów
Lubelski terminu wyłączeniu napięcia pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia w zakresie robót elektrycznych.

Złącza licznikowe umieścić na wysokości min. 1,3 m od poziomu ziemi do dolnej
krawędzi złącza /pokazano na rysunku nr E 21.
Obok skrzynek licznikowych, zamontować wyłącznik główny przeciwpożarowy typu
LO-160A w obudowie wykonanej w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z przeszklona
szybką umożliwiającą w razie pożaru lub nagłej potrzeby wyłączenie zasilania obiektu.
Za (obok) wył. ppoż zamontować ochronniki przepięć klasy B typu DEHNport 255 - 4 szt
w obudowie II klasy ochronności przeciwporażeniowej.

W skrzynce licznikowej należy dokonać rozdziału przewodu PEN na przewód
ochronny PE o barwie izolacji żółto-zielonej oraz przewód neutralny N o barwie izolacji
niebieskiej. Miejsce rozdziału przewodu PEN należy uziemić uzyskując wartość oporności
uziemienia nie większą niż 30 Q.
WLZ-ty:
Hak zaczepowy - wył. Ppoż. 4 x LYg 16w rurze RL sztywnej 37 dł. 8(10) m
ZL-1 - RG-1 5 x LYg 16 w rurze RL sztywnej 37 dł. 14(16) m
RG-1 - RG-2 5 x DY 10 w rurze RL sztywnej 37 dł. 8(10) m
RG-2 - RG-3 5 x DY 10 w rurze RL sztywnej 37 dł. 34(36) m
RG-3-RG-4 5 x D Y 1 0 w rurze RL sztywnej 37 dł. 20(22) m
RG-l-RG-5 5 x D Y 1 0 w rurze RL sztywnej 37 dl. 10(12)m
RG-5 - RG-7 5 x DY 10 w rurze RL sztywnej 37 dł. 5(7) m
RG-7-RG-8 5 x D Y 1 0 w rurze RL sztywnej 37 dł. 17(19) m
ZL-l-RG-6 3 x D Y 1 0 w rurze RL sztywnej 28 dł. 10(12) m

3. Rozdzielnie bezpiecznikowe:
a) RG-1 rozdzielnia główna typu WXL 4x 12 na parterze
b) TB-2 tablica bezp. RWN 3x12 garaż OSP — istniejąca pozostaje bez zmian.
c) TB-3 tablica bezp. RW 2x12 na parterze dla zespołu - rezerwa mocy 10 kW.
d) TB-4 tablica bezp. RW 2x12 na parterze dla zespołu - rezerwa mocy 10 kW.
e) TB-5 tablica bezp. RW 3x12 na piętrze
f) TB-6 tablica bezp. RW 2x 12 na piętrze dla zakładu fryzjerskiego
g) TB-7 tablica bezp. RW 3x12 na poddaszu
h) TB-8 tablica bezp. RW 3x 12 na poddaszu

a) RG-1 rozdzielnia główna typu WXL 4x12 na parterze
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 - 63A
Ochronnik przepięć klasy C typu DEHNguard T 275 -4szt.
Lampka sygnalizacyjna LS - 3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303C-32A - TB-2 garaż OSP
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303C-32A - TB-3, TB-4 - Orkiestra
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303C-32A - TB-5, TB-6. TB-7
Wyłącznik różnico w o-prądów y FJ P-304 40 A- 0,03A - obwód siłowy kuchni
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03 A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303B 25 A - obwód siłowy kuchni



Wyłącznik nadmiarowo-p rad o wy S301B 16 A - obwód gniazd 230V WC
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V kotłownia
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230\J..kuchni^, }

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V kuchnia -
•,-,, , , n"»/-vił- i t f A i • i • in^rtirT JąliOWlC IjUDClSICl fflWyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V korytarzJ$Ti.:_~ r^
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V sala konsuńipcyjria
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia ewakuacyjnego
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia WC, kotownia
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia kuchnia
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia korytarz, bar, sala 4
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia sala konsump. 2, 3

b) TB-2 tablica bezpiecznikowa RWN 3x12 garaż OSP - istniejąca pozostaje bez zmian
Pomieszczenie OSP nie jest związane z projektowanym lokalem, istniejące urządzenie zasilania
syreny, szybkiego powiadamiania oraz instalacja oświetlenia, gniazd oraz siły pozostaje bez
zmian.

c) TB-3 tablica bezp. RW 2x12 na parterze dla zespołu - rezerwa mocy 10 kW
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 — 63A
Lampka sygnalizacyjna LS - 3 szt.
Wyłącznik różnicowe-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr l
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 3
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 4
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 5

d) TB-4 tablica bezpiecznikowa RW 2x12 parter dla zespołu - rezerwa mocy l O kW.
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 - 63A
Lampka sygnalizacyjna LS - 3 szt.
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 1
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 3
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230Vnr4
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazda 230V nr 5

e) TB-5 tablica bezpiecznikowa RW 3x12 na piętrze
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 - 63A
Ochronnik przepięć klasy C typu DEHNguard T 275 -4szt.
Lampka sygnalizacyjna LS - 3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303C-32A - TB-7, TB-8 na poddaszu
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pom. do wynajęcia
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pom. admin. straży
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V sala komputerowa
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V sala komputerowa
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V biblioteka
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V siłownia



Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V świetlica, garderoba
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia ewakuacyjnego 1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia póW. TO^yfląj
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pofn. JMg^Sl
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia bibliofrświSSłća/pom/ork.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia siłownia, dyżurka

i) TB-6 tablica bezp. RW 2x12 na piętrze dla zakładu fryzjerskiego
Wykaz aparatów:
Lampka sygnalizacyjna LS - l szt.
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-302 25 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V nr l
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V nr 2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia

g) TB-7 tablica bezp. RW 3x12 na poddaszu
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 - 63 A
Lampka sygnalizacyjna LS - 3 szt.
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303C-20A - TB-8 na poddaszu
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. l
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 3
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 4
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia ewakuacyjnego
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. l
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 2
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 3
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 4

h) TB-8 tablica bezp. RW 3x12 na poddaszu
Wykaz aparatów:
Wyłącznik główny ER 103 - 63A
Lampka sygnalizacyjna LS — 3 szt.
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik różnicowo-prądowy FJ P-304 40 A- 0,03A - obwody gniazd 230V
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 5
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 6
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 7
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 8
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 16 A - obwód gniazd 230V pok. 9
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia ewakuacyjnego
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 5
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 6
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 7
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 8
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B 10 A - obwód oświetlenia pok. 9



4. Ochrona przeciwporażeniowa, połączenia wyrównawcze.
Układ sieci RE - TN-C. Układ sieci zalicznikowej TN-S.

ATA 1 1(' \V,'l'ViV( 1 l )
* Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawow "''

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim wszystkie części "
izolację o wytrzymałości na przebicie, co najmniej 500V.
Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano wyłączniki ochronne
różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania 30mA.
Należy dokonać rozdziału przewodu PEN na przewód ochronny PE oraz przewód neutralny
N, punkt rozdziału podłączyć do uziemienia o wartości nie większej niż 30 Q spełniającego rolę
dodatkowego uziemienia roboczego punktu neutralnego przyłącza napowietrznego oraz
pełniącym jednocześnie rolę uziemienia ochronnego instalacji dla prawidłowej pracy i działania
wyłącznika różnicowoprądowego. Przewód ochronny „PE" łączyć do obudowy chronionych
urządzeń.
- Ochrona przed dotykiem pośrednim.

W celu ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano:
- Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S - zastosowanie wyłączników
nadmiarowo-prądowych serii S-300.
- Uziemianie - uziemiony przewód ochronny PE, rezystancja uziemienia nie większa niż 30£7.
- Połączenia wyrównawcze - zaprojektowano instalację magistralną połączeń wyrównawczych
wykonaną płaskownikiem FeZn 25x4 mm. Szynę uziemić łącząc ją z uziemieniem przewodu
PEN w skrzynce ZL-1 oraz uziemieniem instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia nie
większa niż 10Q.
Połączenia wyrównawcze wykonać w kotłowni, WC, łazienkach oraz kuchni i zmywalni. Do
głównej szyny połączeń wyrównawczych zlokalizowanej w kotłowni projektuje się przyłączyć
punkty PE rozdzielnic elektrycznych, wszystkie wejścia i wyjścia instalacji sanitarnych, wod-
kan, kanały wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urządzeń i lokalne połączenia
wyrównawcze. Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz powinny być
przyłączone do magistrali wyrównawczej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzania.

Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo 6 mm2, powinny one
obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne i części przewodzące obce.
W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk połączenia wyrównawcze miejscowe
powinny łączyć wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi.
Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak metalowe wanny, brodziki, wszelkiego
rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i
zbrojenia budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach ciepłej lub zimnej wody
użytkowej rur wykonanych z tworzyw sztucznych, połączeniami wyrównawczymi objąć
wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogące mieć styczność z wodą w tych rurach, jak na
przykład baterie i krany.
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie
przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący
przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału,
przekroju oraz ilości łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie ma
pracować.

5. Instalacja odbiorcza oświetlenia, gniazd i siły
Instalację siłową oraz oświetlenia i gniazd 230V wykonać pod tynk w rurkach karb. RVKL
<j) 1 1,13,16,21 w zależności od ilości przewodów:

instalacja oświetleniowa - 3 x DY l ,5 w rurce karb RVKL. 1 1 , 1 3 p.t.
instalacja gniazd 230V - 3 x DY 2,5 w rurce karb. RVKL 13, 16 p.t.
instalacja gniazd siłowych - 5 x DY 6 w rurce karb. RYKL 21 p.t.

Wszystkie przewody stosować miedziane.
Osprzęt: podtynkowy, wszystkie gniazda podwójne 230V z bolcem. Gniazdka montować na
wysokości 0,4 m od podłóg, natomiast przełączniki instalować na wysokości 1,4 m od
podłogi.

l



Gniazda wtyczkowe w kuchni, zmywalni, WC, kotłowni:
• gniazdo wtyczkowe dla zmywarki - 0,5m od podłogi (pod blatem),
• gniazdo wtyczkowe dla chłodziarek - 0,5m od podłogi (pod bl#ffcJJO&TWO pOWlATOWt

pozostałe gniazda- l,2m od podłogi, w Janowie Lubetókifn
• wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne IP44 ul ZcmoyskicBo 59
Gniazda wtyczkowe w sali konsumpcyjnej oraz w pozostałych pomieszczeniach na piętrze
i poddaszu:
• gniazda wtyczkowe na wys.0,4m od podłogi,
• gniazda ze stykiem ochronnym, IP20.

Oświetlenie pomieszczeń - świetlówkowa, żarowe oraz sodowe. Oprawy w pomieszczeniach
narażonych na działanie wody i oparów - hermetyczne IP/65 (kotłownia, WC, łazienki,
ubikacje, kuchnia, zmywalnia/.
• oświetlenie górne sali konsumpcyjnej - oprawy sufitowe wiszące typu YERANO 30 firmy

BRILUM
• oświetlenie lady baru - oprawy punktowe, wbudowane typu R-80R - 100W firmy

BRILUM
• oświetlenie zewnętrzne placu - dwie oprawy sodowe OUS-150W mocowane do elewacji

budynku na wysięgnikach jednoramiennych.
Pozostałe typu opraw oznaczono na planach instalacji zgodnie z opisem w p. VI.

Natężenie oświetlenia poszczególnych typach pomieszczeń przewidziano zgodnie z PN-EN-
12464-1/2004

• Pomieszczenia sanitarne, hole wejściowe - 100 Lx.
• Pomieszczenia socjalne, jadalnie, świetlice - 200 Lx.
• Pomieszczenia biurowe, siłownia,
• Bufet-300 Lx
• Biblioteka - półki na książki - 200Lx, czytelnia — 500 Lx.
• Salon fryzjerski - 500 Lx
• kuchnia-500 Lx

Przed oddaniem budynku do użytkowania należy wykonać pomiaru natężenia oświetlenia.
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Na klatkach schodowych i korytarzu zastosować oświetlenie ewakuacyjne - oprawa
świetlówkowa oświetlenia awaryjnego typu ŁUG MULTIMARS typ GS.322 lx!5W,
z akumulatorem 3Ah, P/42 z piktogramem „wyjście ewakuacyjne".
Rozmieszczenie i specyfikację opraw pokazano na rys. E-3, 5, 7. Oprawy zaprojektowano przy
wyjściach, w ciągach komunikacyjnych i na klatce schodowej.

Zastosowano oprawy:
CLASIC - oprawa świetlówkowa rastrowa ŁUG CLASIC NEW PAR typu BC 4x18W, IP/20
ATLAN - oprawa świetlówkowa szczelna ŁUG ATLANTYK 3 T8 typu EO.044.PS, 2x36W,

IP/65
CUBE -plafoniera ŁUG CUBE 2xl8W typu EP.018.1, IP/65
RONDO -plafoniera ŁUG RONDO 2xl8W typu EP.022.1, IP/65
YERANO - oprawy sufitowe wiszące typu YERANO 30 firmy BRILUM
R-80R - oświetlenie lady baru - oprawy punktowe, wbudowane typu R-80R - l OOW firmy

BRILUM
MULTI MARS - oprawa oświetlenia ewakuacyjna ŁUG MULTIMARS typ GS.322 lx!5W,

z akumulatorem 3Ah, IP/42 z piktogramem „wyjście ewakuacyjne".
Ż - żyrandol sufitowy 3x60W wg wyboru użytkownika
K - kinkiet lx60W wg wyboru użytkownika
J - oprawa żarowa zawieszana pojedyncza lx60W wg wyboru użytkownika
S - oprawa sodowa OUSe 150W z żarówką WLS 150W
W - wentylator wyciągowy DOSPEL DEKOR 200 CR z automatyczną żaluzją i opóźnieniem
czasowym.



6. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. . _-
Obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego budynku:
Podstawa obliczeń: Zał. l do PN-86/E 05003/01 ^ Janowie Lubel

ul. Zamoyskicgo 59
W = n x m x N x Ax p
gdzie: n=l; m=l; N-2,5xlO"6m2; A=11920m2; p=0,0015;

W = l x Ix2,5xl0' 6 x 11920x0,015
W- 44,7 x l O"4

Zgodnie z PN-86/E05003/01 jeżeli W > 10 - zagrożenie piorunowe duże
ochrona odgromowa konieczna.
Ze względu na przeznaczenie budynku - budynek użyteczności publicznej oraz możliwość
przebywania większej ilości ludzi instalację odgromowa należy wykonać koniecznie.

Zwody poziome niskie - drut stalowy ocynkowany Dfe Zn (j> 8. Wszystkie elementy
budowlane dachu nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu ( kominy, wieże,
maszty antenowe) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na
powierzchni dachu. Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. W przypadku
pokrycia dachu blachą ocynkowaną o grubości min 0,5 należy ją wykorzystać jako zwody
poziome, oraz połączyć z przewodami odprowadzającymi.

Przewody odprowadzające - drut stalowy ocynkowany DfeZn <j) 8. Przewody
odprowadzające wykonane przewodem FeZn O8 mm należy układać w rurkach PCV o gr.
ścianki min. 5 mm ułożonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia. Złącza
kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wnękowych 150x150x100 mm
zabudowanych na wys. 0.3 m od poziomu terenu.

Przewody uziemiające - bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4. Połączenia przewodów
uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszystkie
połączenia należy zabezpieczyć przed korozją.

Uziom otokowy - bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4. Bednarkę układać na głębokości 0,7
mb i w odległości minimum l mb od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego. Uziom
połączyć z uziemieniem ław fundamentowych oraz uziemieniem przewodu PEN w złączu ZŁ.
W przypadku lokalizacji na dachu masztu antenowego należy połączyć ich konstrukcję
zwodem z drutu FeZn (j> 8 mm z instalacją odgromową, poprzez przewody odprowadzające do
wypustu z uziomu fundamentowego, wykonanego z taśmy FeZn 30x4 przyspawanego w
dwóch miejscach do zbrojenia ław fundamentowych .
Rezystancja uziemienia uziomów - nie mniejsza niż l O D.

Ochrona przeciwpr/epięciowa.
Zgodnie z PN-86/E-05003 i PN-93/E-5009 instalacja w budynkach użyteczności publicznej

zaliczana jest do kategorii II instalacji t.j. narażona na przepięcia łączeniowe i przepięcia
atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5 kV.
Na słupie linii nN istnieją ograniczniki przepięć klasy A typu GXO 0,66/2,5. Uziemienie słupa
powinno wynosić Ne więcej niż. 10H.
Należy wykonać ochronę przeciwprzepieciową:
I stopień ochrony - ograniczniki przepięć klasy B typu DEHNguard 255 - zamontować na
zewnątrz obiektu za wyłącznikiem głównym ppoż.
II stopień ochrony - ograniczniki przepięć klasy C - w rozdzielni RG-1 oraz tablicy
bezpiecznikowej TB-5 (sala komputerowa) zastosować po 4 szt ochronników przepięciowych
typu DEHNguard T 275,napięciu 385-500Y o poziomie ochrony l do 1,5 W, amplitudzie
prądu udarowego 10 do 15 kA i kształcie 8 s/20 s , ochronniki przystosowane do montażu na
szynie zatrzaskowej, strefa ochronna 2. l do 1,5 kV.
III stopień ochrony ograniczniki przepięć klasy D - dla pełnej ochrony od przepięć dla
urządzeń wrażliwych (np. komputerów), użytkownik powinien stosować indywidualnie
dodatkowo trzeci stopień ochrony - przy urządzeniu, redukującej przepięcia do poziomu 1,5
kV



7. Sieć alarmowa. Zgodnie z życzeniem inwestora zaprojektowano jedynie rurowanie
i przewodowanie w/w instalacji (bez wyposażenia i osprzętu) - na etapie przedmiotowego
projektu nie sprecyzowano konkretnych rodzajów i wyposażenia
Przewidziano czujki ruchu w pomieszczeniu sali komputerowej
wewnętrzna i zewnętrzna oraz centrala alarmowa. Z proj. centrali łłkl^N^J^fiaWaSżić do
każdej czujki oraz syreny wewnątrz i na zewnątrz budynku oddzielny przewód: skrętka
4x2x0,5 - 4 parową STP, kat. 5. Przewód układać w rurce sztywnej PCV 18.
Oznaczenia na planie - rys. nr E-5.
C- centralka alarmowa
Cz - czujnik ruchu
S - Syrena alarmowa

8. Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany

jest do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na:
- roboty montażowe,
- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót,

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z
niniejsza dokumentacja.

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być
eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien być
utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony
personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy
bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczna. Zabrania się
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem
sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania.
Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane
kwalifikacje.

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być
wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników
zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń
technicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, póz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, póz. 401 z 2003r.

9. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U.

Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364).
Po wykonaniu instalacji i załączeniu jej pod napięcie należy dokonać sprawdzenia

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Szczegóły pokazano na schematach ideowych
instalacji elektrycznej.
Ewentualne zmiany podczas montażu instalacji należy nanieść na dokumentację.
Protokoły pomiarów oraz dokumentacje powykonawczą należy przekazać użytkownikowi.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenie mocy oraz prądu szczytowego JWJ?¥«
r> . . . . . " . , . . . ul. Zamoy^Kieso 5Q

Prąd szczytowy w wewnętrznej linii zasilającej przy zasilaniu 3-fazowym wniesie:
Remiza OSP-16kW
Fryzjer-4 k W
Rezerwa - 9 k W
Razem: 29kW x 0,7 = 20,3 kW

Ogólny prąd dla budynku:

^- szcz £\) J)UU

V3 x U x costp 623

Ogólny prąd na wlz-cie OSP:

Pszcz 16000

V3 x U x coscp 623

2. Dobór przekroju przewodów.

Jsz = 25,7 A
Zgodnie z twz dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe w ZL-2 S193D 40A
Obciążalności długotrwałe zastosowanych w projekcie przewodów:

5x LGyló w RL p.t. Jd = 65 A max Jb = 40 A
5x DY 10 w RL p.t. Jd = 43 A max Jb = 40 A
5x DY 6 w RVKL p.t. Jd - 32 A max Jb - 25 A
5xDY 4 wRYKLp.t. Jd-25A maxJb = 20A
3xDY 2,5 wRYKLp.t. Jd = 21 A max Jb - 16A
3x DY 1,5 w RVKL p.t. Jd = 15 A max Jb = 10 A

3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - układ sieci TN-S
w instalacji zalicznikowej zastosowano wył. różnicowoprądowy FI 0,03 - wartość uziemienia

przy złączu licznikowym Ru < 10 H.

Ub - 25V Ru * L < Ub la = k * Ib la = l ,2 *0,03 = 0,036 A

Ra - 0,03A =833 Q Rn < Ra [ RuOOH <

10QA0.036A ^0.36V < Ub = 25V

Ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna - ponieważ napięcie mogące pojawić się na
obudowie urządzenia chronionego jest mniejsze od wymaganego napięcia bezpiecznego.

II



POWIATOWE
Pion, wewnętrzna linia zasilająca w Janowie Lubelskiff

ul. Zaffloyakicgo 5°
— — — — ' - Instalacja siłowe 230/400Y

—^—^——— - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (kolor fioletowy)

— -̂̂ ——• - Instalacja oświetlenia i gniazd 230V (kolor czerwony)

- Szyny i przewody wyrównawcze

V 1.2. SYMBOLE — osprzęt elektroinstalac) j n y

• - puszka instalacyjna

® - przycisk sygnalizacyjny dzwonkowy lub oświetleniowy

O CJ O O " osPrzQt łącznikowy melaminowy: wyłącznik podtynkowy l-no biegunowy,
•/ ^/v- świecznikowy, schodowy, krzyżowy.

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe 10 A/Z (ze stykiem ochronnym)

—T32A - gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16 lub 32 A (3P+N+PE)

^/ - oprawa żarowa sufitowa

- oprawa jarzeniowa l lub 2 x 36W

- oprawa ośw. awaryjnego

VI. 3. TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
CLASIC - oprawa świetlówkowa rastrowa ŁUG CLASIC NEW PAR typu BC 4x18W, IP/20
ATLAN - oprawa świetlówkowa szczelna ŁUG ATLANTYK 3 T8 typu EO.044.PS, 2x36W,

IP/65
CUBE - plafoniera ŁUG CUBE2xl8W typu EP.018.1, IP/65
RONDO - plafoniera ŁUG RONDO 2xl8W typu EP.022.1, IP/65
YERANO - oprawy sufitowe wiszące typu YERANO 30 firmy BRILUM
R-80R - oświetlenie lady baru - oprawy punktowe, wbudowane typu R-80R - l OOW firmy

BRILUM
MULTI MARS - oprawa oświetlenia ewakuacyjna ŁUG MULTIMARS typ GS.322 lx!5\V,

z akumulatorem 3Ah, IP/42 z piktogramem „wyjście ewakuacyjne".
Ż - żyrandol sufitowy 3x60W wg wyboru użytkownika
K k i n k i e t 1\60W wg wyboru użytkownika
J - oprawa żarowa zawieszana pojedyncza lx60W wg wyboru użytkownika
S - oprawa sodowa OUSe 150W z żarówką WLS 150W
W - wentylator wyciągowy DOSPEL DEKOR 200 CR z automatyczną żaluzją i opóźnieniem

czasowym.
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RZE Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski
Ul. Zamoyskiego 96, 23-300 Janów Lubelski

Spotka zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Xtl Wydział Gospodarczy
KKS 0000270202 NIP 7010049247
Kapitał zakładowy I 865 962 000 zł

w Janowie Lubelskim
Wnioskodawca: ul. Zcmo/sk^o W

OCHOTNICZA STRAŻ
"(_)/<AJvINA
W1ERZCHOWISKA I 138

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 23 - 310 MODLIBORZYCE
do sieci elektroenergetycznej

o napięciu 230/400 V
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r, w sprawie szczegółowych warunków

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., póz. 623), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2008-03-31 Rejon Dystrybucji Energii Janów Lubelski określa warunki przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej 230/400 V, jakie należy spełnić, aby umożliwić pobór mocy przyłączeniowej w wysokości
16 kW (obecnie 7 kW) w układzie 3-fazowym, w tym siła 7 kW, oświetlenie 9 kW (planowana rocznie ilość
energii elektrycznej pobieranej 10000 kWh) przez obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU OSP;
lokalizacja - WIERZCHOWISKA I NR DZ. 2991.
1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
1 . 1 . ZASILANIE PODSTAWOWE: ze stacji trafo. WIERZCHOWISKA 3. Istniejące przyłącze

napowietrzne ze słupa nr 44 do budynku remizy OSP pozostaje bez zmian. Dostosować: wiz oraz
zabezpieczenia do zwiększonego przydziału mocy.

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej
w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.

1.3. Istniejący układ pomiarowy pozostaje bez zmian.
1.4. Zabezpieczenie główne przedlicznikowe dobrane według obliczeń do wielkości mocy przyłączeniowej -

maks. 40 A. Zabezpieczenie zainstalować w skrzyni pomiarowej.
1 .5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg (p < 0,4.
1.6. Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować

odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.
1.7. Przedmiotowe warunki przyłączenia określają dostarczenie energii elektrycznej w warunkach

standardowych.
1.8. Wymagania w zakresie współpracy urządzeń, instalacji i sieci wnioskodawcy współpracujących

z siecią do której sq przyłączone oraz zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy: dla odbiorników nie znoszących przerw
w dostarczaniu energii zastosować agregat prądotwórczy z blokadą uniemożliwiającą przedostanie się
napięcia na sieć energetyki.

1.9. Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji lub sieci urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci lub
instalacji innych odbiorców.

2. INFORMACJE TECHNICZNE -, «
2.1. Impedancję pętli zwarcia w miejscu przyłączenia; moc znamionowa transformatora w stacji zasilającej

15/0.4kV-250kVA.
2 2 Wartość prądu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN-l/gF.
3 INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE
3.1. Podmiot przyłączany do sieci zalicza się do V grupy przyłączeniowej.
3.2. Cały zakres prac wykonać zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów.
3.3. Określony w warunkach zakres prac związanych z przyłączeniem nie oznacza, że ich realizacja spoczywa wyłącznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystąpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przyłączenie określającej wzajemne
prawa i obowiązki stron, tj. Przedsiębiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przyłączanego. Projekt umowy został
załączony do niniejszych warunków. W sprawie umowy przyłączeniowej prosimy kontaktować się z: Zespoleni ds.
Przyłączeń RDE Janów Lubelski, tel. (015)872-45-35, 872-45-36, maił Marian_Oleszek@rze-dystrybucja.pl;
w sprawie warunków przyłączenia tel. jw

3.4. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków przyłączenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług
dystrybucji albo dwóch odrębnych umów: o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

4. Informacje dodatkowe: .
4.1. Informujemy, że do ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie wrażliwych i cennych urządzeń (np. odbiorniki I V ,

faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urządzeń pracujących w rozległych systemach połączeń, podmiot przyłączany
powinien zastosować dodatkowe układy ochronników przeciwprzepięciowych, które instaluje się bezpośrednio przy
urządzeniach chronionych.

4 2 Do dokumentacji technicznej dołączyć pisemną zgodę właściciela (współwłaściciela) obiektu na zwiększenie mocy
5. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA - 2 lata od daty wydania.
6. ZAŁĄCZNIKI - projekt umowy przyłączeniowej U-3.

Otrzymują;
l x Adresat


