
OPIS  TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilenia w energię elektryczną 
projektowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w .Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  przy ulicy Wielichowskiej 43a w Kościanie. 
Inwestor:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Fr.Ratajczaka 
        64-000 Kościan,ul.Wielichowska 43a

      

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,        
- obowiązujące przepisy i normy,

Zakres projektu:

  - rozbudowa tablicy rozdzielczej  
  - instalacja połączeń wyrównawczych,
  - ochrona  przeciwporażeniowa.

 Rozbudowa tablicy rozdzielczej.

Z istniejącej tablicy rozdzielczej T-R zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni 
projektuje się wyprowadzić  oddzielny obwód zasilający projektowany podnośnik 
wykonany przewodem typu YDY 5x2,5 mm2.
W tablicy zabudować wyłącznik różnicowo- nadprądowy typu P314 C..A
Wielkość prądową wyłącznika dobrać na etapie wykonawstwa na podstawie danych z 
dokumentacji techniczno-ruchowej podnośnika. 

Instalacja zasilająca podnośnik:

Instalacje projektuje się wykonać przewodem typu YDY5x2,5 mm2 układanym w 
pomieszczeniu portierni i korytarzu  w listwach natynkowo, natomiast w wiatrołapie 
w rurce ochronnej stalowej w posadzce.
Przewód doprowadzić do miejsca wskazanego przez wykonawcę montażu 
podnośnika  zostawiając zapas przewodu 4 m  do podłączenia tablicy sterowniczej, 
która wchodzi w skład wyposażenia.



                         -  
Uwaga:
Instalację należy wykonać w systemie sieciowym TN-S tzn. że w instalacjach 
występują oddzielnie przewód neutralny N i ochronny PE.  

 Instalacja połączeń wyrównawczych.

Konstrukcję projektowanego podnośnika podłączyć do istniejącego uziomu budynku 
Szkoły. płaskownikiem typu FeZn 25x4 mm2.
Przewód powinien być oznaczony dwubarwnie, barwą zielono-żółtą   
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 
przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i 
chroniący przed korozją.

Instalacja przeciwporażeniowa.

Jako ochronę podstawową przed bezpośrednim dotykiem zastosowano izolowanie 
części czynnych.
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim/ochrona dodatkowa/ to prowadzenie 
instalacji elektrycznej w układzie sieci TN-S.  
Zastosowanie połączeń wyrównawczych mających na celu ograniczenie do wartości 
dopuszczalnych długotrwale napięć występujących pomiędzy różnymi częściami 
przewodzącymi.

Ochrona przeciw-pożarowa.

Następujące  elementy  wpływają  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  budynku: 
-wszystkie  stosowane  przewody,  aparaty  i  urządzenia  muszą  posiadać  atesty 
stosowalności w budownictwie,   
-przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V,  
-przejścia przewodów między strefami pożarowymi wykonać w sposób zapewniający 

szczelność  z użyciem środków ognioodpornych   

Uwagi końcowe.

Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi 
przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać stosowne pomiary 
elektryczne.
Stosowane materiały i osprzęt winny posiadać certyfikaty lub świadectwa.
W trakcie prac montażowych należy przestrzegać zaleceń producenta zawartych w 
fabrycznych  instrukcjach obsługi i dokumentacjach techniczno-ruchowych i zgodnie 
z nimi należy docelowo dobrać wielkości zabezpieczeń.
Dopuszcza się możność zmiany osprzętu /innych producentów/pod warunkiem 
zachowania tych samych parametrów technicznych i zgody projektanta.
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