
 

Opis techniczny 
do projektu instalacji elektrycznych w budynku wybiegu małp 

 Byudgoszcz, LPKiW ul Gdańska 173 - 175 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 

- podkłady budowlane 

- uzgodnienia z użytkownikiem 

- obowiązujące przepisy i normy 

 

2. Zasilanie 

 

Projektowany budynek zasilany będzie linią kablową YKY 5 x 4 z istniejącej 

rozdzielni ( długość kabla ok. 20 m ). Kabel należy wprowadzić na rozdzielnię RE w 

projektowanym budynku. Na istniejącej rozdzielnicy należy zabudować 

zabezpieczenie S 303 B 20. 

Kabel układać na głębokości 0,8 m. 

Rozdzielnię wykonać o IP 54, IK 9. 

 

3. Instalacje wewnętrzne 

 

Oświetlenie pomieszczeń należy wykonać oprawami LED typu plafoniery o IP 54. 

oprawy w pomieszczeniach montować w stropie. Przed wejściem oprawa z czujnikiem 

ruchu. Załączanie opraw wyłącznikami zlokalizowanymi w przedsionkach. 

W przedsionkach zamontowane będą gniazda wtykoqwe na wysokości 1,2 m. 

Do ogrzewania przewidziano promienniki porodukcji ECOSUN o mocy 250 W. 

Promienniki zainstalowane będą w pomieszczeniach kotników na stropie. Załączanie 

promienników regulatorem. 

Przewody zasilające urządzenia układać w przestrzeni konstrukcji pod sklejką. 

Gniazda wtykowe oraz wyłączniki w wykonaniu szczelnym. 

 

4. Ochrona od porażeń 

 

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosować szybkie 

wyłączenie napięcia w układzie sieci TN – C. W instalacji odbiorczej zastosowano 

wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA oraz wyłączniki typu S.  

Przewód PEN rozdzielni uziemić, oporność uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ω. 

Instalację ochrony od porażeń wykonać wg PN – HD 60364 – 4 – 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Zgodnie z art.. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „ Prawo budowlane ” oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik robót jest zobowiązany do zapewnienia 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych: 

- przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny narzędzi i 

sprzętu; 

- do ochrony indywidualnej stosować ubrania robocze; 

- pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia 

pierwszej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym; 

- elektronarzędzia podłączyć do instalacji elektrycznej zabezpieczonej 

wyłącznikiem różnicowo-prądowym; 

- przy oświetleniu elektrycznym stosować lampy zapewniające dostateczne 

oświetlenie; 

- w pomieszczeniach wilgotnych stosować narzędzia i lampy na  

napięcie 24 V; 

- prace na wysokości wykonywać z rusztowań wyposażonych w balustrady i 

drabin zapewniających stabilne oparcie dla pracownika. 

 

 

 


