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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt Instalacji elektrycznej zasilania urządzeń oraz 
instalacji komputerowej sal zajęć praktycznych w obiekcie "Powiatowe Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Prudniku"  przy ul. PręŜyńskiej 3-5-7 
 
Zakres opracowania:  

 
- zasilanie urządzeń w pomieszczeniach krajalni, pomieszczeniach obróbki ręcznej 

oraz maszyn dziewiarskich 
-    zasilanie urządzeń sal komputerowych 
-    instalacja elektryczna sali audio – wizualnej 
-    instalacja komputerowa 
 

 
2. Podstawa opracowania 
 

-     obowiązujące przepisy PBUE, normy PN/E i katalogi 
-     wytyczne i uzgodnienia ustne z inwestorem 
-     projekt instalacji elektrycznej przebudowy obiektu szkolnego na utworzone    
      Polsko – Czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia w Prudniku 
 
 

3. Rozdzielnice i wlz 
 
Wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych tablic są wykonane w ramach projektu 
przebudowy za wyjątkiem linii zasilającej do tablicy „TS 4/1”, którą naleŜy wykonać 
zgodnie ze schematem ideowym. 
Tablice naleŜy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi. Jednocześnie naleŜy 
dobudować w tablicy „TP” ochronniki przepięciowe SPC-S 20/280/4 oraz 
zabezpieczenia 2xP312B16A + P312B10A dla obwodów sali audio – wizualnej. 
 
 
4. Instalacja elektryczna sali audio – wizualnej 
 
Instalację wykonać jako wtynkową przewodami YDYp 3x2,5mm2 dla gniazd 
wtykowych oraz YDYp 3x1,5mm2 dla oświetlenia. 
Oświetlenie wykonać jako z zastosowaniem świetlówek trójpasmowych L30/840. 
Osprzęt zastosować podtynkowy tj. wyłącznik świecznikowy oświetlenia oraz gniazdo 
wtykowe podwójne z stykiem ochronnym. 
 
 
 



 
5. Instalacja elektryczna zasilania urządzeń. 
 
Instalację elektryczną zasilania urządzeń w salach obróbki ręcznej, maszyn 
dziewiarskich oraz krajalni wykonać w listwach PCV o odpowiednich przekrojach do 
ilości przewodów. Przewody stosować zgodnie ze schematami. Wszystkie obwody 
przewiduje się zakończyć zestawami wyłącznik – gniazdo 3x16A+N+PE. 
 
6. Instalacja sal komputerowych 
 
Instalację wykonać w listwach PCV z przegrodą oddzielającą przewody energetyczne 
od komputerowych. W obwodach komputerowych stosować gniazda wtykowe 230V 
typu Data, zasilane z tablicy komputerowej przewodem YDYp 3x2,5mm2. Natomiast 
gniazda komputerowe stosować typu RJ-45. Sieć strukturalną wykonać przewodami 
UTP 4x2x0,5 kat 5e. 
Jako główny punkt dystrybucyjny przyjęto szafę naścienną 19``-9U z dwoma panelami 
rozdzielczymi krosowymi 24 portowymi do których doprowadzić i rozszyć wszystkie 
przewody UTP. 
Szafkę naleŜy uziemić – podłączyć linka LgY6mm2 do najbliŜszej miejscowej szyny 
wyrównawczej. 
Instalację elektryczną wykonać w ten sposób aby wszystkie gniazda zasilające 
urządzenia komputerowe (DATA) były włączone w jedną fazę, przełączając pozostałe 
obwody elektryczne 1 fazowe w tablicach „TP” na pozostałe dwie fazy. 
Po montaŜu instalacji opisać i oznaczyć gniazda oraz panele krosowe. 
 
7. Uwagi końcowe 
 
Po wykonaniu prac montaŜowych naleŜy wykonać komplet pomiarów: 
- rezystancji izolacji przewodów 
- pętli zwarcia 
- wyłączników róŜnicowo – prądowych 
- testowe kabli informatycznych 
W wykonanych instalacjach stosować aparaty i urządzenia posiadające dopuszczenie, 
znak bezpieczeństwa. 
 
 


