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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy. 
Dokumentacją objęto wykonanie instalacji: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji SSP,  instalacji 
oddymiającej. 
Dobór zabezpieczeń oraz osprzętu instalacyjnego przedstawiono w dalszej części opracowania. 
 
 
 
1.Zasilanie budynku  

Zasilanie budynku energią elektryczną będzie się odbywało  istniejącym przyłączem w ramach 
dotychczasowego poboru mocy. Przed wejściem do budynku naleŜy zamontować złącze kablowe. Z ZK 
zasilić istniejącym przewodem rozdzielnicę główna budynku RG oraz zasilić przewodem niepalnym typu 
HDGs rozdzielnicę RPOś NN. Nad ZK naleŜy zamontować wyłączniki główne budynku. 
 
2.Tablice rozdzielcze  
Rozdzielnicę RPOś NN zmontować w obudowie 4x12 IP-43. 
Rozdzielnicę naleŜy zmontować wg. Rys. E.1. 
W obwodach głównych rozdzielnic stosować wyłączniki róŜnicowo-prądowe przeciwporaŜeniowe, 
bezpośrednie czterotorowe i dwutorowe o prądzie róŜnicowym  30 mA. W tablicy zainstalować szyny 
N-neutralną i PE-ochronną. 
Obwody odbiorcze zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi S-301 a 3F S-303. 
 
3.Układanie przewodów  

Instalacja będzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDYp o ilości Ŝył jak na schemacie i na 
planach instalacyjnych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykonać z Ŝyłą ochronną PE. Przewody 
rozprowadzić bezpośrednio pod tynkiem. 
 
4.Osprz ęt instalacyjny  

Gniazda wtyczkowe podwójne z kołkiem ochronnym IP-44 instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. 
Łączniki instalacyjne na wysokości 1,4 m od podłogi. 
 
5.Oprawy o świetleniowe 
 
Instalacja obejmuje oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w komunikacjach. Oprawy będą załączane jedynie po 
zaniku napięcia w sieci. NaleŜy doprowadzić do nich fazę nie przecinaną na trasie. Oprawy ewakuacyjne 
wyposaŜyć w piktogramy. 
 
Szczegółowe rozmieszczenie opraw przedstawiają rys. E.3.1 - E.3.4. 
Zaproponowane typy opraw, ich ilość oraz sposób rozmieszczenia zapewniają parametry oświetlenia na 
poziomie 5lx na drogach ewakuacyjnych oraz 5lx przy urządzeniach p.poŜ. projektowanego obiektu oraz 
parametry wymagane przez normę PN-EN 12464. 
 
 
6.Zestaw hydroforowy  

Zestaw hydroforowy zasilić z projektowanej rozdzielnicy RPOś NN. Urządzenia technologiczne 
instalacji montować zgodnie z dokumentacją techniczną tych urządzeń. Przekroje przewodów zasilających 
w/w urządzenia oraz sposób ich ułoŜenia wg. opracowania.  
 
7 Ochrona przepi ęciowa  
RPOZ NN zastosować ochronniki typu 1i 2 (B+C). 
 
8.Dobór przewodów i zabezpiecze ń 
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr28 MGiE z dn.1974.07.17 oraz PN-IEC 
60364-5-523. 



 

9. Instalacja systemu SSP oraz oddymiania 
 Zasilanie central SSP i oddymiania zrealizować z rozdzielnicy RPOZ NN. Rozdzielnica RPOZ NN 
będzie zasilana z ZK przewodem HDGs 5x6mm2 PH90. Rozdzielnicę RPOZ NN naleŜy zmontować 
w obudowie 4x12 IP55 w pomieszczeniu piwnicy budynku. 
Zadania realizowane przez system ochrony poŜarowej 

1. Załącza do pracy centrale napowietrzające oraz otwiera okna oddymiające i drzwi napowietrzające 
3. Monitoruje system oddymiania klatek schodowych i system sygnalizacji poŜaru w zakresie awarii 
    i alarmu. 
4. Uruchamia sygnalizatory akustyczno-optyczne. 
5. Przekazuje sygnały do Państwowej StraŜy PoŜarnej na zasadach uzgodnionych z komendantem PSP. 

 
9.1 Centrale systemu SSP i oddymiania 

Zasilanie central wykonać przewodem o wymaganej dla tego typu systemów odporności ogniowej 
(min.PH90) zgodnie z obowiązującymi przepisami. . Dodatkowo będą wyposaŜone  w zasilanie awaryjne z 
zamontowanego w centralach akumulatorów 12 V/ Ah które będą podtrzymywały zasilanie central po zaniku 
zasilania podstawowego przez czas 72h. Pod koniec tego czasu zapewniona jest praca sygnalizatorów 
alarmu przez co najmniej 30 minut. Centrala SSP będzie wyposaŜona w opcję powiadamiania telefonicznego 
o wykrytym poŜarze pracownika dyŜurnego Państwowej StraŜy PoŜarnej.  
 Jako centralę oddymiającą zastosowano centralę  RZN 4503-T. Jest to centrala z zintegrowanym 
przyciskiem oddymiającym oraz przyciskami przewietrzania. 

MontaŜ elementów systemu przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Czujki optyczno-termiczne 
dymu montować do sufitów(w miejscach  centralnych) chronionych pomieszczeń. Centrale oddymiające, 
ręczne ostrzegacze poŜaru ROP oraz przyciski oddymiające montować w  na wysokości 1,4 m od posadzki. 

 
9.2 Przewodowanie systemu SSP i oddymiania 

Połączenia elektryczne elementów biernych systemu(pętle dozorowe) wykonać przewodami  HTKSH 
1x2x1. Przewody będą układane w montowanych kanałach i listwach instalacyjnych PVC.  Zasilanie 
siłowników okien, wentylatorów  nawiewnych, przycisków oddymiania wykonać przewodami o wymaganej dla 
tego typu systemów odporności ogniowej  (min. PH 90) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób prowadzenia i mocowania przewodów do podłoŜa powinien być zgodny z wymaganiami w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej, wytycznymi producenta przewodu zawartymi w certyfikacie  dopuszczającym i 
/lub aprobacie technicznej. Puszki rozgałęźne i przyłączeniowe powinny posiadać odpowiednie parametry i 
dopuszczenia do stosowania w instalacjach przeciwpoŜarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami stawianymi instalacjom w/w obiekcie. Urządzenia aktywne systemu ochrony przeciwpoŜarowej 
będą zasilane z rozdzielnicy RPOZ NN. Przepusty dla przewodów zabezpieczyć masą uszczelniającą 
posiadającą dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpoŜarowej. 
  
9.3 Konfiguracja systemu 
 System zostanie tak skonfigurowany aby poszczególne pomieszczenia budynku były pokryte pętlą 
czujek przeciw poŜarowych oraz systemem oddymiania klatek schodowych. Przyciski ROP instalować na 
wysokości 1,4m od posadzki na ścianach komunikacji. Sygnalizatory optyczno-akustyczne instalować pod 
sufitami w ciągach komunikacyjnych. Sterowanie siłownikami otwarcia okien i drzwi będzie się odbywać za 
pomocą podrzędnych central systemu oddymiania. Centrale systemu oddymiania wyposaŜono w przyciski 
przewietrzania. System jest zaprojektowany w oparciu o centrale inteligentne oraz czujki adresowalne co 
pozwala na wczesne i precyzyjne zlokalizowanie miejsca wystąpienia poŜaru. 
 
9.4 Uruchomienie i odbiór instalacji SSP i oddymiania 
Uruchomienie systemu wykonać w oparciu o DTR urządzeń i zalecenia producenta systemu sytemu. 
System skonfigurować i zaprogramować zgodnie ze scenariuszem ochrony przed poŜarem. 
Wykonawca instalacji dostarcza do odbioru: 
- certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności zainstalowanych urządzeń 
- protokoły pomiarów  
- instrukcję badań i konserwacji systemu 
- dokumentację powykonawczą systemu 
Skład zespołu odbioru instalacji: 
- przedstawiciel inwestora 
- inspektor nadzoru 
- przedstawiciel wykonawcy robót 
- specjalista z zakresu ochrony PPOś. 
- osoba odpowiedzialna za konserwację i obsługę systemu 



 

 
Program odbioru systemu powinien zawierać:  
- sprawdzenie parametrów technicznych zastosowanych urządzeń wynikających z DTR 
- sprawdzenie zadziałania urządzeń aktywnych systemu  
 
 
10.Uwagi ko ńcowe  
Część opisowa i rysunkowa stanowią całość dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych. Ewentualne 
zmiany w czasie montaŜu nanieść na dokumentację , a dokumentację podwykonawczą przekazać 
inwestorowi. 
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