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1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem. 

 Warunki techniczne wykonania węzła cieplnego 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Projekt technologii węzła 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna węzła cieplnego dla pomieszczeń 

Urzędu Miasta.  

 

3. Opis instalacji w ęzła 

 Istniejący węzeł cieplny zasilający pomieszczenia Komendy Policji i Urzędu  

Miasta będzie zdemontowany i w jego miejsce powstaną w tym samym pomieszczeniu 

podzielonym na dwie części dwa niezaleŜne węzły dla w/w uŜytkowników. NaleŜy 
równieŜ zdemontować instalację elektryczną w całości wraz z zasilaniem. Dla węzła 

Urzędu Miasta projektuje się nowe zasilanie przewodem YDY 3x4,0 z istniejącej tabli- 

cy głównej TG i tablicę TWC. Dla rozliczeń wewnętrznych przed tablicą TWC  projektuje 

się licznik energii czynnej 1-fazowy. Urządzenia węzła będą zasilane i sterowane z  

projektowanej tablicy TWC i regulatora pogodowego ECL  Komfort 300 z kartą C66. 

Tablicę TWC, licznik i regulator węzła zamontować na ścianie zgodnie z rys. 2. Z tablicy 

TWC naleŜy zasilić gniazdo wtyczkowe, obwód oświetlenia, pompę odwodnienia 

PO, pompę obiegową nagrzewnicy wentylacyjnej PONW i regulator pogodowy. Pozos-

tałe urządzenia węzła będą przyłączone do regulatora. Pompa nagrzewnicy wentylacyj-

nej PONW będzie sterowana za pośrednictwem stycznika SNW z tablicy sterowniczej 

nagrzewnicy. Urządzenia technologii węzła przyłączać do sterownika zgodnie z jego 

DTR. Przewody w pomieszczeniu węzła układać w listwach PCV lub w rurkach. 

Wszystkie urządzenia przewodzące wchodzące do i wychodzące z węzła oraz zacisk 

PE tablicy TWC połączyć połączeniem wyrównawczym uziemionym. Połączenie 

wyrównawcze wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 układaną na uchwytach na 

ścianie. Uziom wykonać z prętów stalowych ocynkowanych Φ16. Rezystancja uziomu 

powinna być mniejsza od 10Ω. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (przeciwpo-

raŜeniową) zaprojektowano samoczynne wyłączenie wyłącznikiem ochronnym 

róŜnicowoprądowym. Przed oddaniem instalacji do uŜytkowania naleŜy dokonać  
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pomiarów izolacji, ochrony przed dotykiem pośrednim, rezystancji uziomu i udokumen-

tować je protokółami                                                                                                                                                                                            

4. Oświadczenie  

      Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

 /Dz. U. Nr 207 z 2003 roku poz. 2016/ z późniejszymi zmianami oświadczam, Ŝe 

niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej 

 

5.  Informacja o bezpiecze ństwie i ochronie zdrowia 

ZagroŜenia: 

       Praca przy urządzeniach elektrycznych czynnych będących pod napięciem. 

       W jednym pomieszczeniu będą wykonywane roboty dwu branŜ. 

       W trakcie robót uŜywane będą elektronarzędzia. 

Zalecenia: 

       Przed rozpoczęciem demontaŜu czynnej instalacji elektrycznej naleŜy zidentyfiko- 

       wać i odłączyć od napięcia obwody do demontaŜu. Obwody pozostające kolidujące 

       z wykonaniem prac naleŜy odłączyć od napięcia na czas ich wykonania. 

       Nie wykonywać robót elektrycznych jednocześnie z głównymi robotami montaŜu  

       technologii węzła.  

       Narzędzia i elektronarzędzia uŜywane do prac muszą być sprawne i uŜywane  

       zgodnie z przeznaczeniem. 

       Prace powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z 

       zachowaniem przepisów BHP dla robót elektrycznych.              
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  Inwestor:      Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.  PasaŜ Rudowskiego 10 
 Obiekt:          Węzeł cieplny w Piotrkowie Tryb.  ul. Szkolna 28 
  Temat:          Instalacja elektryczna węzła cieplnego 
 Opracował:   inŜ. Andrzej Kacperski 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych 

Materiały     

  Do wykonania robót stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 

  odpowiednimi certyfikatami lub deklaracjami zgodności z odpowiednimi dyrektywami. 

  Nie montować materiałów z widocznymi uszkodzeniami lub wątpliwej jakości oraz 

  nie posiadającymi oznaczeń wskazujących na producenta.  

Sprzęt, maszyny, narzędzia 

  UŜycia sprzętu i maszyn nie przewiduje się. NaleŜy uŜywać narzędzi sprawnych 

  technicznie bez oznak uszkodzenia. Narzędzia stosować zgodnie z ich przeznacze- 

  niem. Elektronarzędzia powinny mieć II klasę ochronności lub zapewnioną skuteczną 

  ochronę  przed poraŜeniem przez samoczynne wyłączenie. 

Przechowywanie i transport materiałów 

   Mały zakres robot nie wymaga określania warunków składowania i transportu. 

Wykonanie robót 

  Roboty nie wymagają stosowania indywidualnych rozwiązań. Stosować tradycyjne 

  sprawdzone technologie wykonania robot elektrycznych przy uŜyciu typowych zna- 

  nych narzędzi. Roboty elektryczne wykonać po wykonaniu głównych robot techno- 

  logicznych. Przewody układać w listwach instalacyjnych PCV, rurach PCV lub na 

  uchwytach na tynku. Roboty wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi prze- 

  pisami i zasadami wiedzy technicznej.  

Odbiór robót 

   Odbiór robót moŜe być dokonany po: 

-  stwierdzeniu ich zgodności z projektem, obowiązującymi przepisami i zasadami 

   wiedzy technicznej. Na tę okoliczność kierownik robót składa oświadczenie 

-  sporządzeniu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych 

    zmian 

-   uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów izolacji i skuteczności ochrony 

    przeciwporaŜeniowej udokumentowanych protokołami. 

–––– uzyskaniu pozytywnych wyników prób działania urządzeń 
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-  udzieleniu pisemnej gwarancji wykonawcy na wykonane roboty zgodnie z umową 

    i warunkami ogólnymi udzielania gwarancji       


