
OPIS TECHNICZNY PRZETARGOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. TEMAT PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przetargowy instalacji elektrycznej projektowanej
altany dydaktycznej i oświetlenia terenu zlokalizowanego na działce nr 398, 399/1,
położonego w miejscowości Stok Lacki powiat siedlecki.
Celem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu Wszystkie podane
rozwiązania w przypadku osprzętu instalacyjnego poszczególnych producentów podano jako
przykład, można zastosować inny sprzęt o równoważnych parametrach technicznych.
Zakres:
- budowę rozdzielnicy(złącze wolnostojące) wraz z linią zasilającą YKY 3x10mm2,
- wykonanie oświetlenia i gniazd wtykowych w altanie,
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED i reflektorami LED.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawą opracowania niniejszego projektu przetargowego jest:
Wytyczne inwestora.
Mapa w skali 1:500.
Projekt budowlany z 2017r.
Pomiary i inwentaryzacja w terenie.
Założenia do projektowania oświetlenia.
Obowiązujące przepisy i katalogi: Prawo Budowlane, katalogi słupów i opraw
oświetleniowych.
Obowiązujące normy: N SEP-E-004 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie   i budowa”, PN-92/E-05009/41 - „Ochrona przeciwporażeniowa”.

3. URZĄDZENIA PROJEKTOWANE:

a) Założenia techniczne do projektu:
Napięcie sieci zasilającej - 230 V.
Układ istniejącej sieci - TNC.
Projektowany Wlz – YKY 3x10mm2.
Projektowaną linię oświetleniową wykonać jako kablową YKY 3 x 2.5mm2

Zastosować słupy z tworzywa sztucznego o h=4,0m części nadziemnej z oprawami LED
39W.
Moc projektowana 2,0kW w ramach przydziału dla istniejącego budynku szkoły

b) Linia zasilająca
Zasilanie jednofazowe do altany dydaktycznej wykonać z istniejącej rozdzielnicy
zlokalizowanej w przy schodach zachodnich pałacu (budynku szkoły), gdzie należy doposażyć
w rozłącznik małogabarytowy R301 1 fazowy z wkładką gG 16A.  Kabel typ YKY 3x10mm2

o długości ok. 155,0m, kable należy układać w ziemi na głębokości 0,6m do projektowanej
rozdzielnicy wolnostojącej przy budynku altany.

c) Budowa kablowej linii oświetleniowej.
Z projektowanej rozdzielnicy w przy altanie dydaktycznej, wykonać linię kablową YKY
3x2,5mm2. Kabel układać zgodnie z PZT i trasą rys E 1 projektu przetargowego w kierunku
projektowanego słupa nr 1 i 2.
Kabel układać w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, na głębokości 0,6 m linią falistą



z zapasem około 2 % długości wykopu. Na kablu należy co 10m umieścić opaski informacyjne
z trwale naniesionymi parametrami: „typ kabla, rok budowy linii kablowej, właściciel kabla,
trasa kabla (skąd-dokąd)”, np.:
Przy słupach pozostawić zapasy eksploatacyjne o długości około 1 m.
Kabel należy przykryć 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego, następnie
ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop zagęszczając go warstwami co
20 cm.
W słupach zastosować tabliczki bezpiecznikowe  IP 54 z wkładkami topikowymi 4A.
Długość projektowanej linii kablowej oświetleniowej wynosi - 43 (55) m.
Sieć pracuje w układzie TNC.

d) Montaż słupów:
Oświetlenie  wykonać na słupach z tworzywa sztucznego o wysokości 4,0m w kolorze
czarnym. Zakończenie słupa o średnicy 60mm w celu osadzenia oprawy. Słup powinien
posiadać wnękę słupową, umożliwiającą montaż standardowej tabliczki bezpiecznikowej o IP
54 z wkładkami topikowymi 6A. Waga słupa, maksymalnie 39 kg. Słup posadowić na
systemowym fundamencie o głębokości zakopania 900mm i średnicy 305mm.
Sylwetka słupa wg rys. E5 projektu przetargowego.

e) Montaż opraw:
Na słupach należy zamontować oprawy LED o parametrach: IP 66, liczba diod 16, całkowita
moc oprawy 39W, temperatura barwowa 3500K, współczynnik oddawania barw >80.
Zasilanie opraw przewodem YKYżo 3 x 2,5 mm² w rurze ochronnej RVKL (w II klasie
ochronności). Żyłę żółto-zieloną należy podłączyć do przewodu ochronnego PE.
Wygląd oprawy wg rys. E6 projektu przetargowego.

f) Budowa rozdzielnicy R
Projektowaną tablicę wykonać jako złącze wolnostojące przy budynku altany dydaktycznej typ
OZS 40x60+F w II kl. Wyposażyć zgodnie ze schematem w komplet ochronników
przepięciowych Typ 1 i 2 w rozłącznik, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo-
prądowe jednofazowe, lampkę kontroli faz, gniazdo jednofazowe, zegar astronomiczny typ
AST midi, stycznik oraz forokomórkę. Przewód PE i N prowadzić oddzielnie. Wykonać
uziemienie pionowe o długości minimum 4,5m lub dłuższe w celu osiągnięcia 10 Ohm lub
mniej. Uziemienie połączyć przewodem typy LgY 1x16 mm2 w izolacji koloru żółto –
zielonego.

g) Oświetlenie
Instalację oświetlenia wewnętrznego należy wykonać jako natynkową przewodami YKY 3*1,5
mm2 750V w rurkach.
Obwody oświetleniowe zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowymi serii S301 B-6

Załączane łącznikiem świecznikowym zaleca się wykonać w taki sposób, aby
stopniować załączanie opraw oświetleniowych.
Instalacje wykonać jako tzw. „bezpuszkową”.
Łączniki instalujemy na wys. 1,4 m od podłogi w wykonaniu hermetycznym (IP65).
Zastosować następujące oprawy:

TU1- LED 5400LM IP65 04 750 - Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji
sufitu/ścianie. Wymiary - 320x250x246mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubości 1,5mm,
malowany farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV odporną. Układ optyczny - SH.



Przesłona  - szkło hartowane o grubości 5mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,52 i
całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 91%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 0mm. Moc źródła -
54,6W. Strumień świetlny źródła - 5400lm. Zasilanie źródła - 1050 mA. Współczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 66,76. Temperatura barwowa - 4935K. Składowe widmowe
R3=71,9 ,R6=60,5. Współrzędne chromatyczności x=0,348 ,y=0,3641. Trwałość 52 tyś.godzin
przy współczynniku L70/B10. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 54,6W. Skuteczność
źródła - 98,9lm/W. Moc oprawy - 59,4W. Sprawność oprawy - 93,09%. Skuteczność świetlna
oprawy - 84,63lm/W. IP65. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

h) Zabezpieczenie projektowanych kabli energetycznych
Przy przejściu kabla oświetleniowego  przez wjazd na parking należy  prowadzić w rurach
gładkich o połączeniu kielichowym z polietylenu HDPE, grubości ścianki 4,5mm o średnicy
75mm. Na skrzyżowaniach kabla z innymi urządzeniami podziemnymi stosować rury osłonowe
karbowane – przepust rurowy z polietylenu HDPE o grubości ścianki 4mm i średnicy 75 mm,
zgodnie z zestawieniem materiałowym. Wszystkie rury muszą mieć kolor niebieski. Końce rur
uszczelnić.

4. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Projektowana instalacja wykonana będzie w układzie TN-S tzn. począwszy od rozdzielnic
głównej przewód N będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego PE.
Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wyłączenie uszkodzonego
obwod. Zapewnione to będzie przez zastosowanie w instalacji wyłącznika nadmiarowo-
prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych z członem nadmiarowym o prądzie
różnicowym 30mA.
Dla zapewnienia właściwej ochrony przeciwprzepięciowej od wyładowań atmosferycznych
i przepięć łączeniowych zaprojektowano:
w rozdzielniach ochronniki typu 1 i 2.

5. UWAGI KOŃCOWE
Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich

Norm, przepisów i rozporządzeń, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko
rozumianą wiedzą techniczną i sztuką inżynierską.

Kosztorys stanowi element pomocniczy przy obliczenia kosztów robót budowalanych.
Trasy prowadzenia obwodów elektrycznych należy skoordynować z innymi instalacjami
i prowadzić w odległościach zgodnych z przepisami.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne
atesty i spełniać odpowiednie przepisy.
Przed włączeniem wykonanych instalacji elektrycznych pod napięcie wykonać pomiary:

- skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
- izolacji przewodów,
- rezystancji uziemień.

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzić protokoły pomiarowe.
Instalacja podlega okresowym badaniom z czasookresem podanym w aktualnych

przepisach.
Projektował:

mgr inż. Krzysztof Kozak
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