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Oświadczenie
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznej czujek dymu
i chwytaków elektromagnetycznych w budynku Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 300 jest kompletny oraz został wykonany zgodnie
zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2016-05-19
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- 7OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGÓLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej czujek dymu
i chwytaków elektromagnetycznych w budynku Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 300.
Przedmiotowy budynek szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Budynek ten znajduje się w jednej strefie pożarowej – zgodnie z opisem projektu
architektonicznego.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA





projekt architektoniczny budowlany,
uzgodnienia na etapie projektowania,
Instrukcja DTR projektowanych urządzeń
aktualne normy i przepisy a w szczególności:
o Ustawa Prawo Budowlane;
o Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych;
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
02-02-2015 r. w sprawie uzgodnień projektu budowlanego pod względem
ochrony p. poż. Dz.U. nr 121 poz. 1137.
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270;
Dz.U.04.109.1156);
o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650);
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);
o PN-EN 13501-3:2006(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań
odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach
użytkowych: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i
przeciwpożarowych klap odcinających
o PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
o PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe;
o PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym;
o PN-IEC-664 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania;
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2.1. INSTALACJA CZUJEK DYMU
W przedmiotowym budynku przewidziano instalacje optycznych czujek dymu
prod. D+H typu OSD23. Czujki należy zainstalować na korytarzach i klatce schodowej
zgodnie z planem pokazanym na rysunkach. Czujki należy przyłączyć do centrali
sygnalizacji pożaru SSP prod. Polon Alfa typu Ignis 2040 przewodem YnTKSYekw
2x2x1 mm2. Centralę SSP należy zainstalować na kondygnacji II piętra w miejscu
wskazanym na planie. Ponadto centralę należy połączyć z centralą zamknięć
przeciwpożarowych CZP przewodem YnTKSYekw 2x2x1 mm2. Centralę należy zasilić
przewodem YDYżo 3x2.5mm2 z istniejącej rozdzielnicy piętrowej. Przewody do czujek
należy układać w korytkach kablowych. Koryta należy montować przy suficie prowadząc
w pomieszczeniach sąsiadujących z korytarzem.
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planami
i schematami przedstawionymi na rysunkach. Przewody należy prowadzić zgodnie
z przepisami w obszarach przeznaczonych do instalacji elektrycznej w pionie i poziomie
zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-002. Przepusty w ścianach i stropach wykonać
w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez
które przechodzą. Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze
schematem i DTR producenta.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpożarowej wydanym przez CNBOP.
2.2. INSTALACJA ZAMKNIĘĆ PRZECIWPOŻAROWYCH
W
przedmiotowym
budynku
przewidziano
instalację
zamknięć
przeciwpożarowych drzwi na kondygnacji II piętra. Dla potrzeb instalacji zaprojektowano
centralę zamknięć przeciwpożarowych CZP prod. D+H typu BAZ 04-N-UT, chwytaki
elektromagnetyczne prod. D+H typu GTR 048000 A10 z kotwicą oraz sygnalizatory
akustyczno – optyczne prad D+H typu SA-K7. Centralę CZP należy zainstalować na
kondygnacji II piętra w miejscu wskazanym na planie. Centralę należy zasilić
przewodem YDYżo 3x2.5mm2 z istniejącej rozdzielnicy piętrowej. Ponadto centralę
należy połączyć przewodem YnTKSYekw 2x2x1 mm2 z centralą SSP. Przewody do
sygnalizatorów i chwytaków należy układać w korytkach kablowych. Koryta należy
montować przy suficie prowadząc w pomieszczeniach sąsiadujących z korytarzem.
Wykrycie zadymienia na klatce schodowej lub korytarzach spowoduje, że
centrala SSP zasygnalizuje centralę zamknięć przeciwpożarowych CZP. Następnie
centrala CZP zwolni chwytaki drzwi przeciwpożarowych oraz uruchomi sygnalizatory
akustyczno – optyczne.
Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planami
i schematami przedstawionymi na rysunkach. Przewody należy prowadzić zgodnie
z przepisami w obszarach przeznaczonych do instalacji elektrycznej w pionie i poziomie
zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-002. Przepusty w ścianach i stropach wykonać
w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez
które przechodzą. Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze
schematem i DTR producenta.
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w ochronie przeciwpożarowej wydanym przez CNBOP.
2.3. UWAGI KOŃCOWE
1) Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
a szczególności z normą wieloarkuszową PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 „Tablice i znaki
bezpieczeństwa”,
2) W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzględnić uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,
3) W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się
zastosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach
technicznych lub wyższych, posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamienników nie może powodować
wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamienników nie może spowodować zmian
odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzenie zamienników wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy oraz powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać badania, pomiary i testy
funkcjonalne sterowań, sporządzić dokumentacje powykonawczą, instrukcję
obsługi systemu oraz przeszkolić personel Inwestora.
5) Wszystkie przejścia instalacji elektrycznej przez ściany i stropy w elementach
oddzielenia pożarowego, niezależnie od ich średnicy wykonać w odpowiedniej
klasie odporności EI np. masą HILTI CP-611.
Opracował:
Michał Długoński
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Lp. materiał

typ

producent

jm

ilość

1

przewód

YDYżo 3x2,5

Tele-Fonika

m

30

2

przewód

YnTKSYekw 2x2x1

Tele-Fonika

m

600

3

przewód

HDGs 3x1,5

Tele-Fonika

m

50

4

optyczna czujka dymu

OSD23

D+H

szt.

24

5

sygnalizator akustyczno-optyczny

SA-K7

D+H

szt.

2

6

chwytak elektromagnetyczny z kotwicą

GTR 048000 A10 z kotwicą

D+H

kpl

4

7

centrala sygnalizacji pożaru z
akumulatorem

Ignis 2040

Polon Alfa

kpl

1

8

centrala zamknięć przeciwpożarowych
z akumulatorem

BAZ 04-N-UT

D+H

kpl

1

9

koryto kablowe

20x10

inny

m

10

wyłącznik nadprądowy

S301 B10

Legrand

szt.

600
2

