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BILANS MOCY
Rozdzielnica TO:
Moc zainstalowana Pinst=26kW
Moc szczytowa Pszcz=20,8kW
Rozdzielnica TG2:
Moc zainstalowana Pinst=32kW
Moc szczytowa Pszcz=22,4kW
Rozdzielnica TKG:
Moc zainstalowana Pinst=28kW
Moc szczytowa Pszcz=19,6kW
Rozdzielnica T1:
Moc zainstalowana Pinst=50,5kW
Moc szczytowa Pszcz=42,3kW
Rozdzielnica TG1:
Moc zainstalowana Pinst=42kW
Moc szczytowa Pszcz=16,8kW
Rozdzielnica TGO:
Moc zainstalowana Pinst=93,8kW
Moc szczytowa Pszcz=66kW
Sumaryczna moc szczytowa dla obiektu – 187.9 * 0,8 = 150kW

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacje elektryczne i strukturalne obiektu
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej w Kaliszu.

2. Postawa opracowania.
Dokumentację opracowano na podstawie.
-

zlecenia inwestora,

-

opinii o zasilaniu

-

projektu architektoniczno-budowlanego,

-

przepisów i zarządzeń,

3. Zakres projektu.
-

zasilanie obiektu,

-

instalacja gniazd, oświetlenia,

-

instalacja antywłamaniowa i monitoringu ,

-

instalacja okablowania strukturalnego i teletechniczna,

-

instalacja multimedialna,

-

instalacja odgromowa,

-

instalacja ochrony od porażeń,

-

rozdzielnice na terenie obiektu,

-

ochrona przepięciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.
Do zasilenia obiektu będzie zrealizowane przyłącze kablowe YKY4x240mm2 ze stacji
transformatorowej nr 10-360 na terenie PWSZ. Złącze kablowo-pomiarowe zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci będzie usytuowane przy budynku stacji
transformatorowej. Od złącza kablowo-pomiarowego do złącza ZK-3 na zewnętrznej ścianie
budynkuYKXS4x120mm2, od złącza do tablicy licznikowej TGO zaprojektowano kabel
5xLGyx120mm2. Kable o podanych przekrojach zostały zaprojektowane ze względu na możliwe w
przyszłości zwiększenie mocy. Moc zapotrzebowana dla projektowanego budynku to 150kW. Obiekt
nie będzie posiadał i nie wymaga zasilania rezerwowego.

3.2. Tablice rozdzielcze.
Zaprojektowano tablice rozdzielcze wnękowe w oparciu o katalog szaf LEGRAND typu NXL,
RWN i szafy rozdzielcze serii XL800. Rozdzielnice umieszczone zostały przy wejściach do budynku
oraz przy klatkach schodowych, i w pomieszczeniu serwerowni. Z rozdzielnicy TGO będą zasilane
rozdzielnice: TO na parterze przewodem 5xLGyx16mm2, na II piętrze TG2przewodem
5xLGyx25mm2 . Rozdzielnicę TG1 zasilić z TGO kablem 5xLGyx50mm2. Z rozdzielnicy TG1
zasilane są rozdzielnice: T1 kablem 5xLGy35mm2, oraz rozdzielnicę TKG na piętrze przewodem
5xLGyx16mm2 . Z rozdzielnicy TP2 będą zasilane tablice TP2 oraz TK2 w pomieszczeniu nr 2.5
Z poszczególnych rozdzielnic są zasilane obwody gniazd jednofazowych i obwody oświetlenia;
gniazda wtyczkowe komputerów zasilane są z rozdzielnic TKG, TK1 i TK2 łącznie z instalacją
okablowania strukturalnego. Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji
750V. Szczegóły związane z budową i wyposażeniem rozdzielnic pokazano na rys. 20-28.

3.3.Instalacja gniazd, oświetlenia.
Instalacje wykonać przewodami YDYp 3x2,5750V, oraz dla oświetlenia YDYp 3x1,5 750V.
Przewody instalacyjne układać pod tynkiem (lub pod płytami karton-gips), oraz nad podwieszonym
sufitem z płyt karton-gips. Zastosować osprzęt plastikowy. Gniazda wtyczkowe montować na
wysokości max.0,4m nad podłogą, a wyłączniki na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach o
zwiększonej wilgotności (łazienki, sanitariaty) zastosować osprzęt o stopniu ochrony
IP44(54)zagłębiony w tynk montowany na wysokości 1,2m. Oprawy oświetleniowe zostały dobrane
wg PN-84/E-02033. Zaprojektowano oprawy firm Philips, ERCO, BEGA i Brilum
Przewody układać w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku. Szczegóły
związane z trasą przewodów oraz rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. 3 - 8. Sterowanie
oświetleniem zostało zaprojektowane w oparciu o sterowniki firmy PHILIPS typu TRIOS LC serii
10.. . Jako alternatywne rozwiązanie można zastosować sterowanie firmy LEGRAND serii CELIANE.
Pulpity sterownicze można umieścić w stołach prezydialnych bądź na ścianach przy wejściu do sal.
Dodatkowo sterowanie w Sali 2.4 umieścić w pomieszczeniu kontrolnym 2.5 zastosować równolegle
połączone pulpity.

3.4. Instalacja antywłamaniowa, monitoringu i kontroli dostępu
Instalację antywłamaniową zaprojektowano w oparciu o centralę INTEGRA 128 firmy
SATEL. Zaprojektowano również połączenie centrali INTEGRA z centralą telefoniczną w celu
zawiadomienia o alarmie właściwe jednostki. We wszystkich pomieszczeniach jak również na
korytarzach i przy klatkach schodowych umieszczono czujniki ruchu. Dodatkowo na parterze i w
pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano czujniki otwarcia okna. Wejścia do pomieszczeń
laboratoryjnych , do serwerowni zabezpieczone są programowanymi czytnikami kart z możliwością
ustawienia priorytetów. W pomieszczeniach 0.17, 0.18, 0.19 zaprojektowano blokadę drzwi

zabezpieczającą przed równoczesnym ich otwarciem ze względu na proces technologiczny.
Dodatkową identyfikację kart zaprojektowano przy szlabanie wjazdowym przy bocznej bramie
(rys. 1).
Przy pomocy modułu rozszerzającego EPHM-1 będzie można zrealizować połączenie z siecią
strukturalną z jednoczesną sygnalizacją zadziałań czujników na portierni. System identyfikacji kart
pracuje w trybie JUNIKA 125kHz 64Bit i jest kompatybilny z istniejącymi kartami firmy
OBERTHUR.
Do monitorowania obiektu zaprojektowano cyfrowe kamery stałe i obrotowe firmy BCS. Do
rejestracji obrazów i połączenia z siecią zaprojektowano rejestrator cyfrowy firmy BCS. Rejestrator
znajduje się w pomieszczeniu serwerowni i jest zasilane kablem YDYp3x2,5. Jako kable zasilające
kamery użyć kabli U/FTP4x2xAWG23 kat. 6a. Działanie kamer zewnętrznych jest oparte na detekcji
ruchu. W momencie, gdy czujnik kamery wykryje ruch kamera obraca się i zaczyna nagrywać.
Kamery wewnętrzne oznaczone jako K1..K3 działają na podstawie sygnału podanego do centrali
INTEGRA przez czujniki ruchu w danym pomieszczeniu. W zależności od zadziałania kamery w
danym pomieszczeniu centrala poprzez ekspander wyjść przekaźnikowych CA64-OPS-R podaje
sygnał do kamery o kącie obrotu i rozpoczęciu nagrywania tak aby obiektyw kamery był nakierowany
na drzwi danego pomieszczenia. Dodatkowo zaprojektowano klawiaturę sterującą kamerami
BCSNKBDB, kamery obsługiwane są przez protokoły PELCO lub DH-SD.

3.5. Instalacja okablowania strukturalnego.
Do Centrum Dydaktyczno Badawczego Kół Zębatych zaprojektowano kanalizację techniczną
do połączenia obiektu z siecią na terenie PWSZ. Przy budynku zaprojektowano studzienkę kablową
SK_16 typu KS/80/63/13. Połączenie istniejącej części sieci wykonywać rurami HDPE oraz AROT
.Budynek CDBKZ połączyć przewodem światłowodowym SM9/125 OS1L budynku socjalno
dydaktycznego (studzienka SK_4) należy wyprowadzić kabel TV. Kabel TV wprowadzić do
pomieszczenia serwerowi i zakończyć rozgałęźnikiem TV SAT SS504 TERRA. Z budynku CDBKZ
wyprowadzić kable zasilające i sterujące szlabanem i czytnikiem kart przy bocznej bramie wjazdowej.
(rys. 002’)
Sieć strukturalna składa się z zewnętrznej oraz wewnętrzną siec strukturalnej budowanej w oparciu o
kabel miedziany U/FTP oraz kabel światłowodowy
W skład zewnętrznej sieci strukturalnej wchodzą następujące elementy:
-kabel telefoniczny 50 parowy łączący Budynek Collegium Oecologicum PWSZ w Kaliszu z
budynkiem CDBKZ.
-kabel światłowodowy jednomodowy SM 9/125 łączący Budynek Collegium Oecologicum w
Kaliszu z budynkiem CDBKZ
-kabel telewizyjny łączący budynek „ Wojaczek” PWSZ w Kaliszu z budynkiem CDBKZ
W skład wewnętrznej sieci strukturalnej wchodzą następujące elementy:

-Punkty abonenckie=Ilośc 386
-Gniazda telewizyjne=11
-Szafy krosowe=Ilosć=3
-Szafy rakowe=Ilosć=1
-kabel światłowodowy wielodomowy łączący ze sobą dwie serwerownie.
Punkt abonencki 2xRJ45/6a, 2xgn230V w puszce natynkowej
a. puszka natynkowa podwójna – 1 szt.
b. ramka puszki podwónej – 1 szt.
c. pokrywa puszki podwójnej - 1 szt.
d. moduł MOLEX 2xRJ45 kat.6a, FTP, – 1 szt.
e. gniazdo 2x230V z blokadą – 1 szt.
W PEL-ach zastosowano gniazdo komputerowe z bolcem
nieodwracające fazy, kluczowane 10/16 A 2x230V zamontowane w
wtynkowej puszce 3M.
Lokalizację wykonanych punktów abonenckich pokazano na planach
dołączonych do dokumentacji. Punkty elektryczno-logiczne montowane są w razie potrzeb na
ścianach 30cm od podłogi, pod sufitami lub też w puszkach podłogowych. Dla potrzeb system
zarządzania salami wykładowymi EVOKO punkty PEL montować przy drzwiach na wysokości ok.,
1,6m. Sieć okablowania strukturalnego oraz zasilania gniazd komputerów prowadzić pod tynkiem w
rurach instalacyjnych, lub w przestrzeniach międzysufitowych.
Okablowanie zrealizowane zostało w oparciu:
- System Okablowania Strukturalnego MOLEX – kabel kat.6a
- U/FTP4x2xAWG23,
- Kabel YTKSY 2x2x0,5
- Kabel YDY 3x2,5mm2
- Przewód Lgy 50mm2
Można wykorzystać osprzęt innych firm zwracając szczególna uwagę, aby parametry tych elementów
spełniały założone parametry (sieć ETHERNET 10GBase).
Wykonane okablowanie strukturalne jest zgodne z normą EIA/TIA 568,
ISO 11801 i EN 50173. Kategoria 6a okablowania umożliwia transmisję
sygnałów w paśmie do 500 MHz
Jako szafę krosową zaprojektowano szafę LEGRAND 19” 42U w skład której wchodzą:
- wentylator sufitowy do szafy – 1 szt.
- listwa zasilająca 5x230V – 2 szt.
- urządzenia aktywne wg potrzeb.
- panel 48xRJ45 kat.6a FTP – 3 szt.
- panel z hakami 1U – 5 szt.

- połka stała – 1 szt.
W szafie zamontowano również ruter, switche, routery, centralę telefoniczną, rejestrator CCTV .
Dla podtrzymania zasilania urządzeń aktywnych sieci strukturalnej zaprojektowano w szafach
krosowych i w szafie rackowej UPS-y firmy APC 2,2kVA. Dla podtrzymania zasilania w
pomieszczeniach laboratoryjnych zaprojektowano UPS trójfazowy 10kVA, który ustawić w
serwerowi.
Okablowanie poziome tworzą kable od PEL-i do szaf.
Okablowanie pionowe zbudowane jest między szafami dystrybucyjnymi.
Instalacja okablowania strukturalnego w obiekcie zbudowana jest z punktów dystrybucyjnych: szafy
w serwerowni. W serwerowni zbiegają się kable FTP oraz kable telekomunikacyjne, z wybranych
punktów abonenckich na parterze, I piętrze i II, 4 kable połączeniowe FTP oraz kabel
telekomunikacyjny łączący centralę telefoniczną z przyłączem abonenckim.
Wszystkie PEL-e dochodzące do punktów dystrybucyjnych oznaczone są według zgodnej numeracji.
X.A.Y.01
X - oznaczenie literowe punktu dystrybucyjnego G, I, II
Y - numer pomieszczenia.
A – symbol panelu w szafie A, B, C.
01- numer gniazda.
Gniazda poszczególnych PEL-i są rozszyte jako lewe-komputerowe i prawe- telefoniczne.
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez szybkie wyłączniki P312 różnicowo - prądowe o
prądzie znamionowym 30mA i charakterystykach odpowiednich dla urządzeń komputerowych (klasa
A). Każdy z obwodów zabezpieczono takim wyłącznikiem. W sieci strukturalnej zostały
zaprojektowane punkty dostępowe Wi-Fi umieszczane w halach na poszczególnych piętrach. Na
poszczególnych kondygnacjach będą zainstalowane elektroniczne punkty informacyjne.

3.6. Instalacja multimedialna.
Zaprojektowana instalacja multimedialna ma służyć m.in. seminariom, wykładom, wystawom
i pokazom. Jej integralną częścią jest sieć okablowania strukturalnego. W poszczególnych salach
wykładowych w stołach prezydialnych zamontowano szereg gniazd logicznych oraz gniazd
zasilających, umożliwiających podłączenie szaf multimedialnych, urządzeń prezentacyjnych oraz
komputerów, jak również gniazd HDMI. Do prezentacji służą komputery, projektory multimedialne
montowane pod sufitem, oraz tablice interaktywne z projektowami. Efekt 3D instalacji będzie
realizowany za pomocą projektorów multimedialnych. Przekształcają one każdy sygnał w sygnał 3D.
Dla ich potrzeb zaprojektowano punkty PEL montowane w sufitach podwieszanych. Szafy
multimedialne zaprojektowano jako mobilne, z możliwością podłączenia w każdym stole.
W Sali nr 1.19 zaprojektowano system konferencyjny HDX8000 firmy POLYCOM. System
umożliwia połączenie z siecią. System konferencyjny można również zamontować w razie

konieczności w sali 2.4 rozszerzając zaprojektowany system tłumaczenia symultanicznego
INTEGRUS firmy Bosch o moduł konferencyjny DSN(możliwość istnieje zgodnie z instrukcją DTR).
Kabina do tłumaczenia symultanicznego zaprojektowano w pomieszczeniu 2.5. Promienniki
podczerwieni zaprojektowane w ilości 5 sztuk pokazano na rys. 16. W Sali 2.4 zaprojektowano
również pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących UniVox PLS-700 o pokryciu powierzchni do
650m2, ze względu na istniejące elementy konstrukcyjne stalowe. Pętlę wykonać z taśmy miedzianej
2,5mm2 wokół Sali na wysokości 0,6m nad podłogą.
W sali konferencyjnej 2.4 zaprojektowano centralne sterowanie urządzeniami przy pomocy panelu
sterującego AVIT 17 firmy COOMM TEC z oprogramowaniem STARDRAW CONTORL, jako
urządzenia sterujące i sygnałowe zastosowano produkty firm :AVIT, Global Cache, GEFEN,
HITACHI, COMM TEC, PANASONIC i APART STUDIO. Schematy połączeń systemu sterowania
przedstawiono na rysunkach 29 i 30. Układ sterowania jest kompletny i pozwala sterować wszystkimi
urządzeniami elektrycznymi na sali tj. oświetleniem, roletami oraz wszystkimi multimediami . W
obiekcie zaprojektowano również instalację TV łącząc projektowany budynek kablem TV z
budynkiem „WOJACZEK” prowadząc go w kanalizacji łączącej budynku PWST. Zaprojektowano
również kabel TV z dachu obiektu do pomieszczenia serwerowni służący do transmisji sygnału TV z
anten zamontowanych na dachu. Kable TV prowadzić w rurach instalacyjnych pod tynkiem. Przejście
kabla przez ścianę wykonać w rurach uszczelnianych PE lub przy użyciu dławic plastikowych.

3.7. Instalacja odgromowa,
W obiekcie, który jest objęty projektem instalacji elektrycznej należy wykonać instalację
odgromową. Jako zwody pionowe wykorzystano dźwigary stalowe połączone na stałe z instalacją
odgromową na dachu budynku. Ze względu na konstrukcję budynku nie będzie możliwe zastosowanie
złączy kontrolnych. Bezpośrednio z dźwigarów stalowych będzie wyprowadzone trwałe połączenia
bednarką ocynkowaną 30x4mm do otoku wokół budynku. Otok zależy wykonać z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4, którego rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek Ruziem < 10Ω.
Zastosowano osprzęt wsporczy i łączeniowy wg. Katalogu BELOS. Całość prac wykonać zgonie z
PN-IEC 61024-1:2001 oraz PN-IEC 61312:2001

3.8. Instalacja ochrony od porażeń.
Instalacja obejmuje :
-

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej 750V,

-

stosowanie przewodów ochronnych PE,

-

stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych,

-

stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych

Instalację w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie
elementy metalowe łączyć do przewodu PE stosując listwy zaciskowe typu BS firmy LEGRAND lub
podobne.

3.9. Instalacja ochrony przed przepięciami.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochronę przed
przepięciami indukowanymi i łączeniowymi poprzez montaż ograniczników klasy B+C w oparciu o
ograniczniki przepięć firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.

4 Uwagi końcowe.
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (PN-IEC 60364).
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacjami
branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonania robót z kierownictwem robót branżowych.
Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary.

Ostrów Wlkp. 13.12.2011r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,
że projekt techniczny : Budynek Centrum Dydaktyczno-Badawcze Kół Zębatych
– instalacje elektryczne

w Kaliszu ul. Poznańska

nr geod.dz. 1/10, 1/12
dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:……………………………
(podpis i pieczęć)

