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OPIS  TECHNICZNY

 Instalacje elektryczne

 1. Przedmiot i podstawa opracowania

 Przedmiotem opracowania jest
• Uproszczony projekt wymiany punktów świetlnych
w Budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska
Polskiego 38/42

Opracowanie odbywa się w ramach zadania Termomodernizacja Budynku

Podstawą opracowania jest
− Zlecenie inwestora
− Obowiązujące normy i przepisy
− Skrócona inwentaryzacja obiektu
− Wytyczne instalacyjne inwestora
− Wytyczne dostawcy urządzeń

Zakres opracowania:
Przyziemie część A bez jadalni, B, D, E ( bez częsci C –istniejące oprawy LED), klatki schodowe
I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro

2. Wymogi formalne.

 Wykonanie prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Pracownicy powinni posiadać
zaświadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowiązującymi przepisami.
Wykonawca musi posiadać zaplecze finansowe i techniczne w ilości i jakości gwarantującej
dyspozycyjność i terminowość robót. Wykonawca bezwzględnie musi posiadać moŜliwość
wykonywania prac stosownie do zaawansowania innych branŜ. W zakresie obowiązków wykonawcy
leŜy wykonanie ew.  prac zanikowych wg zaawansowania innych branŜ. Wszyscy pracownicy powinni
posiadać kwalifikacje odpowiednie do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz posiadać
odpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi być potwierdzony
zaświadczeniami określonymi w odrębnych przepisach.
 Po stronie wykonawcy i kierownika robót leŜy sprawdzenie czy urządzenia dostarczone na
budowę w trakcie realizacji nie posiadają odmiennych od załoŜonych wymagań. Wykonawca w
trakcie realizacji prac ustali ostateczną lokalizację urządzeń technicznych które montuje i do których
doprowadza zasilanie i sterowanie.

Wykonawca musi uwzględnić moŜliwość wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach
pracy obiektu. Wykonawca musi uwzględnić zapewnienie dostaw energii dla czynnej części obiektu w
czasie prac przełączeniowych. Wykonawca musi uwzględnić przywrócenie stanu pierwotnego na
trasach linii kablowych elektrycznych  przebiegających przez istniejące obszary. Uzgodnienie
wyłączeń i innych uzgodnień z uŜytkownikiem i w razie konieczności z ZE wraz z kosztami leŜy po
stronie wykonawcy

Wykonawstwo instalacji elektrycznych   zgodnie z wymaganiami norm,  przepisów i dobrą
praktyką budowlaną.
 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym
przez InŜyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z
autorem   opracowania przed przystąpieniem do robót.



Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa  tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu   akceptacji projektanta
zgodnie z przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z
wykonawcami innych branŜ, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności
wykonanie prac wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy)
zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez inŜyniera kontraktu, kierownika
budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.

Zastosowane w projekcie określenie przedmiotu zamówienia poprzez  wskazanie
konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytów lamp,
ustalenie parametrów oswietleniowych w tym strumienia, mocy i szacowanych kosztów inwestycji
niezbędnych do obliczeń oświetleniowych i danych do audytu a takŜe określenia walorów
estetycznych i  wyglądu zewnętrznego jako elementu lub  tworu architektonicznego . Wykonawca nie
moŜe samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych urządzeń i sprzętu bez konsultacji z
projektantem. Proponowane urządzenia i materiały zamienne muszą spełniać wymagania co
projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z zachowaniem praw autorskich i
pokrewnych. Proponowane zamienniki naleŜy konsultować z autorem projektu.

Celem zadania jest osiągnięcie wykonania, dostaw,  podłączenia i działania wszystkich
elementów zgodnie z celem inwestycji.   Wykonawca musi zapewnić końcowy załoŜony efekt prac.
Błędy lub braki w dokumentacji nie zwalniają wykonawcy z  zadania osiągnięcia ostatecznego celu
określonego zadaniem. Wszystkie instalacje i urządzenia muszą być zamontowane, działać, łączyć się
ze sobą, personel musi być przeszkolony.

Wykonawca zobowiązany jest do upewnienia się czy przyjęte rozwiązania co do ilości i typów
są akceptowane przez inwestora. Wcześniejsze zamówienie materiałów przez wykonawcę nie  ma
skutków finansowych dla zamawiającego, projektanta czy przedstawicieli inwestora.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie
przewody elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.  Wszystkie oprawy LED,  typy wg
dokumentacji . Osprzęt modułowy   wg dokumentacji. MontaŜ wyposaŜenia wg zaleceń producentów.
Materiały pomocnicze odpowiednie do jakości materiałów podstawowych. Zabezpieczenia p.poŜ. wg
typów w dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na przejściach stref. Wszystkie przejścia przez
strefy P.POZ musza być zabezpieczone do czasu przegrody.

3. Opis ogólny.

3.1. Wymiana punktów świetlnych
3.1.1.Stan istniejący

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi przeznaczonymi do
tradycyjnych źródeł Ŝarowych , opraw wykorzystującymi źródła  fluorescencyjne oraz w części
warsztatowej i na sali gimnastycznej źródeł rtęciowych . Oprawy w większości pochodzą z   lat
siedemdziesiatych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.  Oświetlenie niektórych pomieszczeń
realizowane jest nowoczesnymi oprawami LED.
Do wymiany przyjęto oprawy    fluoroscencyjne. Istniejące oprawy LED pozostają bez zmian. Dla
klatek schodowych i korytarzy przewidziano doposaŜenie w czujki obecności.

Zestawienie mocy dla opraw   przeznaczonych do wymiany

Moc zainstalowana  168 250 W

Oświetlana powierzchnia ok 9852 m2
Łączna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontaŜu wynosi 168 250 W

Moc oświetleniowa w przeliczeniu na powierzchnię kształtuje się ok 17,1  W/m2. Współczynnik ten
spełnia wymogi Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie par 180a. Znajduje się jednak w górnej granicy tych wymagań.



3.1.2. Stan projektowany

Projektowanym  rozwiązaniem dla omawianego obiektu jest wymiana tradycyjnych  opraw

oświetleniowych wykorzystujących źródła fluorescencyjne na nowoczesne oprawy w technologii LED

oraz zastosowanie częściowego automatycznego sterowania oświetleniem . NaleŜy przyjąć do dostawy

oprawy LED w następującej konfiguracji zamienników z uwzględnieniem mocy i strumienia

świetlnego:

- za oprawę tradycyjną świetlówkową  2 x 40 W lub 4 x 20 W   – oprawę LED 600 x 600 minimalny
strumień swietlny 4450 Lm maksymalna moc 29 W. Do obliczeń przyjeto oprawe wg karty
katalogowej i danych fotometrycznych producenta

-za oprawę tradycyjną świetlówkową  3 x 40 W    – oprawę LED 1210 x 300  minimalny strumień
swietlny 7000 Lm maksymalna moc 60 W.

- za oprawę  tradycyjna świetlówkową  1 x 40 W     – oprawę LED 600 x 600 minimalny strumień
swietlny 3800 Lm maksymalna moc 28 W.

- za oprawę   świetlówkową  1 x 56 T5   – oprawę LED 600 x 600 minimalny strumień swietlny 4450
Lm  maksymalna moc 29 W. Do obliczeń przyjeto oprawe wg karty katalogowej i danych
fotometrycznych producenta

Dla kompletności projektu, obliczeń i dla określenia rozwiązań jako tworu architektonicznego przyjeto
oprawy    wg kart obliczeniowych

 Oprawy  rozmieścić wg obecnej lokalizacji. Istniejące oprawy Ledowe pozostaja bez zmian. Przyjeto
wymianę  opraw jeden do jeden. Stare oprawy zdemontować. Niewykorzystane fragmenty obwodów
elektrycznych zdemontować lub zabezpieczyć pod względem przeciwporazeniowym. Ewentualne
nowe fragmenty przewodu naleŜy wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Łączenie przewodu przez
mufowanie  - lutowanie i złączki termokurczliwe. Po stronie wykonawcy leŜy utylizacja starych
opraw. Po stronie wykonawcy leŜą prace uzupełniajace jak naprawa ścian, sufitów, tynków itp.

Zestawienie opraw po wymianie
Oświetlana powierzchnia 9852 m2

Łączna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie    52 570 W

Moc oświetleniowa w przeliczeniu na powierzchnię kształtuje się ok   5,34    W/m2.

Zmniejszenie  zainstalowanej mocy   168 250  W  -   52 570    W   = 115 680 W

TABELA

zainstalowane projektowane
rodzaj ilość Moc W Moc łączna W rodzaj ilość Moc W Moc łączna W
Fluorescencyjne 1
x 40

237 50 11850 LED 28 W 237 28 6636

Fluorescencyjne 4
x 20, 2 x 40

1516 100 151600 LED 30 W 1516 29 43964



Fluorescencyjne 3
x 40

28 150 4200 LED 60  W 28 60 1680

Fluorescencyjne 1
x 56

10 60 600 LED 30 W 10 29 290

Łącznie opraw
tradycyjnych

1791 Łącznie opraw
LED

1791

Moc łączna opraw tradycyjnych 16 8250 Moc łączna opraw LED 52 570

Łącznie moc zainstalowana  168 250 W

Łącznie moc po redukcji 52 570 W

Sterowanie

Na klatkach schodowych doposaŜyć lampy w czujniki obecności. Czujki załączają poszczególne
oprawy na poszczególnych poziomach.
Na korytarzach doposaŜyć oprawy w czujniki obecności. Czujki rozmieścić tak aby załączały grupy
lamp i obejmowały swoim zasięgiem całą oświetlaną  przestrzeń.
Instalację wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 p/t.

 3.2.  Środki ochronne od poraŜeń prądem elektrycznym

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim   zastosowano samoczynne szybkie wyłącznie
zasilania. Zastosowano wyłączniki instalacyjne, które powinny samoczynnie wyłączyć zasilanie
chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu lub
urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcie między częścią czynną i częścią przewodzącą
dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urządzenia, spodziewane napięcie dotykowe
przekraczające 50V wartości skutecznej prądu przemiennego powinno być odłączone tak szybko, Ŝeby
nie wystąpiły ( przy jednoczesnym dotyku części przewodzących), niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla człowieka.
   Dla układu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie części przewodzące dostępne instalacji powinny
być przyłączone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodów ochronnych. Uziemionym
punktem  układu zasilania powinien być punkt neutralny.  

Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary kontrolne

4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace naleŜy wykonać ze szczególną ostroŜnością  i zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP i P.POś.. Wszyscy pracownicy powinni posiadać przeszkolenie, zaświadczenia i certyfikaty
stosownie do wykonywanych prac. Wszystkie prace na wysokości naleŜy wykonać z zabezpieczeniem
przed upadkiem z wysokości . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych naleŜy wykonać z
zabezpieczeniem przed poraŜeniem. Prace spawalnicze, cięcie, wiercenie naleŜy wykonać z uŜyciem
sprzętu ochronnego i zabezpieczeniem placu robót przed poŜarem. W szczególności dotyczy to prac
wykonywanych na dachu z pokryciem łatwopalnym.

5. Uwagi końcowe

NaleŜy wykonać wszelkie niezbędne prace dla osiągnięcia zamierzonego celu inwestycji. NaleŜy
zabezpieczyć ogniowo  przejścia przez strefy P.POZ. przy prowadzeniu instalacji w budynku



NaleŜy uszczelnić przeciw wilgociowo i gazowo przejścia kabli do  budynku. NaleŜy uszczelnić ew.
mocowania do dachu.
 Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy wyposaŜenia ujęte w
projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów technicznych lub przepisów do prawidłowego
działania systemów są zainstalowane, podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają
prawidłowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych
odbiorów przez instytucje zewnętrzne.. NaleŜy spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji występujące w obiekcie.
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda
projektanta, inspektora,  inŜyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunków płatności.
- 
Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
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