
BUDYNEK biblioteki i „klubu seniora”

1) PROJEKT BUDOWLANY branży budowlanej
1) PROJEKT BUDOWLANY branży sanitarnej

1) PROJEKT BUDOWLANY branży elektrycznej



OP I S  T E C HN I C Z N Y

 Zakres opracowania 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  budowa  budynku  biblioteki  i  „Klubu
Seniora”. Projektowany budynek ma dach jednospadowy a  jego wysokość a przekracza
5,0 m. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji tradycyjnej murowanej.  

Na działce inwestora na której  projektowana jest  budowa znajduje obecnie budynek
gospodarczy . Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i analizą terenu obiekt spełnia
wszystkie wymogi stawiane przez gminę na tym terenie.

1.0.Plan realizacyjny

1.1. INWESTOR  - GMINA SIEROSZEWICE

SIEROSZEWICE,  UL.  OSTROWSKA 65

1.2. Lokalizacja      - Strzyżew, dz. Nr 689

2.0.Podstawa opracowania

2.1. Mapa sytuacyjna 1:500 ark. Mapy 2

2.2. Przeprowadzone pomiary na miejscu.

2.3. Uzgodnienia z inwestorem

2.4. Decyzja o warunkach zabudowy nr IPR.6730.68.14 z dnia 20.10.2014 r.

2.5. Aktualne wytyczne jakim podlegają budynki 

2.6. Warunki techniczne i obowiązujące przepisy

3.0.Zagospodarowanie działki
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3.1. Działka nr 689 położona jest w miejscowości Strzyżew, gmina Sieroszewice.

3.2. Na działce, projektowana jest budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora”.

3.3. Działka jest wyposażona w instalacje:

- instalacja oświetleniowa zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład Energetyczny,

- instalację wodociągową z istniejącej sieci wiejskiej,

- kanalizację sanitarną do szczelnego zbiornika na ścieki.

- Sieć gazową ze zbiornika na propan – butan wg odrębnego 
opracowania.

Istniejące przyłącz nie podlegają drobnej przebudowie. 

Do śmieci przeznaczone są kubły zamykane, obsługiwane przez służby 
komunalne.
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B U D Y NE K  B I B L I O T E K I
I  „ K L U B U  S E N I OR A ”

4.0.Dane ogólne obiektu 

4.1. Rodzaj obiektu  -        budowa budynku biblioteki  

i „ Klubu Seniora”

Powierzchnia zabudowy  = 281,75  m2

Kubatura  = 1498,4 m3

Powierzchnia użytkowa = 244,66 m2

Wysokość budynku = 6,19  m

ZESTAWIENIE   POW.  PRZYZIEMIA
L.p. NAZWA POMIESZCZENIA Pow.m  2

1 WIATROŁAP 7,10
2 KOMUNIKACJA 9,65

    3 W.C. 2,96
4 W.C. OGÓLNODOSTĘPNA 6,00
5 W.C. 3,02
6 POM. SOCJALNE 7,35
7 POM. GOSPODARCZE 6,59
8 SALA SENIORA 96,69
9 BIBLIOTEKA 105,30

Pow. użytkowa                      RAZEM 244,66

5.0. Dane techniczne budynku
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5.1.Fundamenty

Stopy oraz ławy fundamentowe pod słupy i ściany konstrukcyjne wylewane
z  betonu  żwirowego   B  20  ,  dopuszczalny  nacisk  na  grunt  na  wysokości
posadowienia  obiektu  przyjęto  0,15  Mpa/cm2.  Szerokość  ławy
fundamentowej 60 cm i  40 cm .  Aby zbrojenie ław fundamentowych było
skuteczne,  pręty  zbrojeniowe  należy  je  dobrze  zakotwić  w  narożach
i skrzyżowaniach. Zarówno podłużne, jak i poprzeczne zbrojenie ław należy
chronić  przed  korozją  odpowiednio  grubą  warstwą  betonu.  Na  warstwie
chudego  betonu,  otulina  powinna  być  co  najmniej  5  –  centymetrowa,
a  bezpośrednio  na  gruncie  minimum  7  centymetrowa.  W  przypadku
stwierdzenia  innych  warunków  gruntowych  w  trakcie  robót  ziemnych,
należy  powiadomić  projektanta  na  piśmie  celem  zmiany  posadowienia
obiektu. 

5.2.Mury

Mury zewnętrzne warstwowe z pustaków z betonu komórkowego 25 oraz
docieplenia  styropian 15 cm . Całkowita grubość ścian zewnętrznych 40 cm.
Ścianki  konstrukcyjne  wewnętrzne  z  pustaków  gr.  25  cm  na  zaprawie
cementowej.  Ścianki  działowe  o  konstrukcji  murowanej  lub  kartonowo  –
gipsowej gr. 12 cm . 

5.3. Nadproża.

Nadproża  nad  projektowanymi  otworami  wykonać   w  postaci  belek
gotowych  L19(  prefabrykowanych  według  wymiarów  na  rysunkach).  Nad
niektórymi  otworami  nadproża  należy  wykonać  jako  wieniec  żelbetowy
dozbrojony w strefie okiennej i drzwiowej. 

5.4. Wieńce żelbetowe.

Wieńce żelbetowe wylewane z betonu B 20 ,stal  A-O. Wieniec na ścianach
nowoprojektowanych  należy  wykonać  jako  osobny  wieniec  dookoła
budynku,  oraz przy szczytach po jego obrysie.  Wieniec zbroić wg rysunku
przekroju ( 4 x drut zbrojeniowy Ø 12).

5.5. Dach.

Dach  Jednospadowy  o  konstrukcji  drewnianej.  Kąt  projektowanego  dachu
wynosi  50.  Konstrukcja  została  zaprojektowana  i  przeliczona  zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz normami. 

5.6. Posadzki.

Warstwy  posadzek  zgodnie  z  opisem  na  przekroju.  Zastosowanie  innych
rozwiązań należy uzgodnić z projektantem.

5.7. Stolarka.
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       Stolarka drzwiowa, drewniana, typowa malowana farbami akrylowymi.

5.8. Okna.

Okna  PCV  zgodne  z  wymiarami  na  przedstawionych  rysunkach.  Przed
przystąpieniem do montażu należy zapewnić gładką i równą powierzchnię
mocowania ościeża a wymiary okien zgodne z otworami.

5.9. Izolacje.

Pozioma  2  x  papa  asfaltowa  na  lepiku na  gorąco,  w łazience   dodatkowa
izolacja  - folia płynna po wykonaniu wylewki betonowej. 

5.10. Tynki i okładziny ścienne

Tynki  zewnętrzne  szlachetne.  Tynki  wewnątrz  budynku  cementowo
wapienne   kat. III . 

. 5.11. Malowanie.

Pomieszczenia  po  wykonaniu  tynków  pomalować  farbami  emulsyjnymi.
W łazienkach do wysokości 2,0 m  płytki ceramiczne. Pozostała część ścian
może wyć pomalowana farbami zmywalnymi

5.12. Obróbki blacharskie.

Z  blachy  ocynkowanej  grubości  0,55  mm,  rynny  z  PCV  150  mm,  rury
spustowe z PCV o średnicy 100 mm.

5.13. Wentylacja

W  każdym  pomieszczeniu  zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Ze
względy  na  powierzchnią  pomieszczenia  biblioteki  w  oknach  można
wykonać  podziały  poziome  umożliwiające  uchylenie  części  okna
i lepszą wentylację pomieszczenia. 

5.13. Ogrzewanie.

C.o. –z projektowanej instalacji  poprzez grzejniki aluminiowe. Projektowana
kotłownia  przeznaczona  jest  na  kocioł  gazowy.  Gaz  do  budynku  będzie
doprowadzony  z  butli  na  propan-  butan  która  należy  wykonać  według
odrębnego opracowania.

5.14. Instalacje.

         Budynek będzie wyposażony w instalacje:
- elektryczną oświetleniową,
- wodociągową z sieci wiejskiej,
- kanalizację sanitarną do sieci szczelnego zbiornika na ścieki.

5.15. Elewacje.
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Elewacje budynku należy pomalować według indywidualnego projektu 
kolorystyki . Wszelkie zmiany zgłosić pisemnie do projektanta w celu 
zweryfikowania koncepcji wyglądu budynku.

Całość prac budowlanych należy wykonać pod stałym nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy.

U S T A L E N I E  G E O TE C H N I C Z N Y C H
WA R U N K Ó W  P O S A D O W I EN I A  OB I E K T U
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Poz.463

Położenie - Strzyżew, dz. Nr 689

INWESTOR - GMINA SIEROSZEWICE

SIEROSZEWICE,  UL.  OSTROWSKA 65

Obiekt             -          budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora”

OPINIA GETECHNICZNA

1. Na w/w działce inwestor zamierza budować budynek biblioteki i „Klubu 
Seniora”, który należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Badania odkrywkowe gruntu wykazały, że  w miejscu projektowanej 
lokalizacji budynku nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne.

3. Po zdjęciu warstwy gr. 25-35 cm ziemi uprawnej występują grunty spoiste, 
       gliniasto- piaszczyste. W/w grunt odznacza się znaczną wytrzymałością na 
       ściskanie. Układ warstw gruntu jest poziomy do ukształtowania terenu.

4. Wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Wytrzymałość gruntu określa się w granicach 0,15 – 0,18 MPa.

6. Reasumując powyższe stwierdza się że wyżej wymieniony grunt spełnia 
wymogi dla posadowienia projektowanej  rozbudowy budynku.

7. W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych { poza 
odkrywkami} w trakcie robót ziemnych powiadomić projektanta na piśmie 
celem przeprojektowania fundamentów obiektów.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:           budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora”

1.1. INWESTOR  - GMINA SIEROSZEWICE

SIEROSZEWICE,  UL.  OSTROWSKA 65

Adres budowy: Strzyżew, dz. Nr 689

Projektant:
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót:

Inwestycja  polega  na  budowie  budynku  biblioteki  i  „Klubu  Seniora”  .
Zakres  robót  przewiduje  prace  przy  obiekcie  o  konstrukcji  tradycyjnej
murowej.

Zakres robót i kolejność ich wykonywania:

Projektowana inwestycja będzie wykonywana zgodnie z projektem budowlanym.
Realizację robót przewiduje się w następującej kolejności:

1. Roboty ziemne fundamentowe
2. Wykonanie ław fundamentowych
3. Murowanie ścian fundamentowych
4. Wykonanie ścian nośnych przyziemia
5. wieńce żelbetowe
6. Konstrukcja drewniana dachu
7. Pokrycie dachu
8. Elementy odwodnienia dachu
9. Montaż okien i drzwi
10. Ścianki działowe
11. Instalacje elektryczne
12. Instalacje wod.– kan. i c.o.
13. Tynki wewnętrzne
14. Podłoża i posadzki
15. Ocieplenie i otynkowanie budynku
16. Roboty malarskie
17. Dojścia i dojazdy wewnętrzne

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie działki znajduje się tylko budynek gospodarczy, 

3. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót:

na  przedmiotowej  budowie  będą  występować  roboty  budowlane
wymienione w art. 21 a ust. 2 Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( Tekst jednolity:
Dz.  U.  Z  2003r.  Nr 207,  poz 2016 )  – Prawo budowlane tj.  stwarzające
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Przy wykonywaniu następujących robót wystąpi ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m:

18. Ściany konstrukcyjne 
19. Konstrukcja drewniana dachu
20. Pokrycie dachu
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 Elementy zagospodarowania terenu przy którym może powstać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być zgodne z przepisami rozdziału 3 
i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47).

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń:  

Zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5 m.

Należy zachować ogólne zasady BHP.

 5.  Sposób prowadzenia instruktażu:

Budowa  realizowana  będzie  przez  firmę  budowlaną  zatrudniającą
pracowników  przeszkolonych  pod  względem  BHP.  Ilość  zatrudnionych
pracowników  nie  przekroczy  3  osób.   Pracochłonność  robót  nie
przekroczy 90 osobodni. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy wykonywaniu 
robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do robót wskazanych w punkcie 4 jako szczególnie 
niebezpiecznych kierownik budowy ma obowiązek:

1. Sprawdzić czy wytypowani do ww. robót pracownicy posiadają ważne 
badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokości

2. Przeprowadzić odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi 
do wykonania ww. robót pracownikami

3. Wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochronny

6.  Wskazanie  środków  organizacyjnych  i  technicznych  zapobiegających
niebezpieczeństwom:

- prace przy urządzeniach mechanicznych powinny wykonywać osoby 

  przeszkolone w danym zakresie.

Przed przystąpieniem do robót wskazanych w punkcie 4 kierownik budowy ma 
obowiązek przejąć bezpośredni nadzór nad ich wykonaniem i zapewnić 
następujące zabezpieczenia:

4. Środki ochrony zbiorowej:
1. Wykonanie balustrady ochronnej po obwodzie budynku na stropie oraz 

przy otworze klatki schodowej
2. Oznaczyć i zabezpieczyć strefę niebezpieczną wokół budynku w trakcie 

wykonywania ww. robót

5. Środki ochrony osobistej:
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W trakcie wykonywania ww. robót wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt 
ochrony osobistej.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane – kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

31



ZESTAWIENIE RYSUNKÓW TECHNICZNYCH

RYSUNKI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE I ARCHITEKTONICZNE

Rysunek - nr  1 - rzut fundamentów

Rysunek - nr  2 - rzut przyziemia

Rysunek - nr  3 - rzut konstrukcji dachowej

Rysunek - nr  4 - szczegóły konstrukcji dachowej

Rysunek - nr  5 - rzut połaci dachowych

Rysunek - nr  6 - przekrój A-A

Rysunek - nr  7 - elewacje

Rysunek - nr  8 - elewacje

Rysunek - nr  9 - zestawienie stolarki

.
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ASYSTENT
SKALA 1:100 PAŹDZIERNIK 2014 r.

PROJEKTANT

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

1B

TYTUŁ RYSUNKU:    RZUT  TECHNOLOGII

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ
OZNACZENIE     NUMER               NAZWA

L.p.      NAZWA POM.                            POSADZKA      Pow.m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI



PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

SKALA 1:100

BRANŻA:                   BUDOWLANA

1
NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

TYTUŁ RYSUNKU:    RZUT  FUNDAMENTÓW

PAŹDZIERNIK 2014 r.
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PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

SKALA 1:100

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

2

TYTUŁ RYSUNKU:    RZUT  PRZYZIEMIA

L.p.      NAZWA POM.                            POSADZKA      Pow.m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI



PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

SKALA 1:100

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

3

TYTUŁ RYSUNKU:    RZUT  KONSTRUKCJI DACHOWEJ



NR 3 - grubość 60 mm

NR 2 - grubość 60 mm

NR 1 - grubość 60 mm

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

4

TYTUŁ RYSUNKU:    SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:50



PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

5

TYTUŁ RYSUNKU:    RZUT POŁACI DACHOWEJ

SKALA 1:100



PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

6

TYTUŁ RYSUNKU:    PRZEKRÓJ  A - A

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A
          1:50



ELEWACJA  BOCZNA

ELEWACJA  FRONTOWA

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

7

TYTUŁ RYSUNKU:    ELEWACJE

SKALA 1:100



ELEWACJA  BOCZNA

ELEWACJA  TYLNA

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

PAŹDZIERNIK 2014 r.

TYTUŁ RYSUNKU:    ELEWACJE

SKALA 1:100
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NAZWAOZNACZENIE ILOŚĆ

ASYSTENT
PAŹDZIERNIK 2014 r.

PROJEKTANT

BRANŻA:                   BUDOWLANA

NR RYS.PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI I "KLUBU SENIORA"
ADRES OBIEKTU:    STRZYŻEW, DZ. NR 689

OBRĘB - 0013 STRZYŻEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - SIEROSZEWICE

9

TYTUŁ RYSUNKU:    ZESTAWIENIE STOLARKI



OPIS  TECHNICZNY
do  projektu  budowlanego  wewn. intalacji  wod.–kan., przyłączy  i  c.o.  

w  budynku  Biblioteki  i  Klubu  Seniora 
w  miejscowości  Strzyżew  dz.  nr  629,  gm.  Sieroszewice

INWESTOR:   GMINA  SIEROSZEWICE  

I PODSTAWA  OPRACOWANIA 

 projekt  budowlany
 obowiązujące  normy  i  przepisy

II ZKRES  OPRACOWANIA 

 przyłącze  wody 
wewnętrzne  instalacje  wod.-kan.
 instalacje  c.o. 
 przyłącze  kanalizacji  sanitarnej

III OPRACOWANIE 

1. Przyłącze  wody  zimnej 

Przedmiotowa  posesja  posiada  przyłącze  wody,   które  należy  przystosować  dla
potrzeb  obiektu.  
Rozbudową  wykonać  w  miejscu  jak  na  mapie,  a  pozostałą  część  odciąć.
Przyłącze  wykonać  z  rur  PE  PN 10   32/3,7 mm,  L = 64,5 mb  wprowadzić  do
pomieszczenia  kotłowni  i  zakończyć  wodomierzem  skrzydełkowym  „JS – 2,5”  Q3 =
2,5 m³/h,  Dn = 20 mm – kpl.  1. 
Punkt   pomiarowy   odwodnić   wpustem   PVC –  50  mm   z   odprowadzeniem   do
kanalizacji  sanitarnej  budynku. 
Przyłącze  ułożyć  w  wykopie  na  głębokości  min.  1,60 m.

Zestaw  wodomierzowy  zabudować  zgodnie  z  PN–91/M– 54910:
o prosty  odcinek  rury  przed  wodomierzem  winien  wynosić  co  najmniej  5

średnic,  a  za  wodomierzem  3  średnice  przewodu,
o zawory  odcinające   25 mm   szt.  2,



o za  wodomierzami  zabudować  zawór  antyskażeniowy  „EA 251”  dn = 25 mm
DANFOS  (wg  normy  branżowej  PN–EN 1717),

o wpust  podłogowy   50 mm.

Przyłącze  przed  zasypaniem  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie  1,0  MPa,  przy
udziale  przedstawiciela  dostawcy  wody. 
Warunkiem  włączenia  przyłącza  do  eksploatacji  jest  przeprowadzenie  skutecznej
dezynfekcji,  bakteriologii  i  płukania  przewodu  na  koszt  inwestora. 
Przed  zasypaniem  przyłącze  powinien  zainwentaryzować  uprawniony  geodeta.

1.1. Roboty  ziemne  przyłącza

Wykonywać  koparką  na  odkład,  a  wykopy  umocnić.  
Przy  wystąpieniu  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  doziemnym,  wykopy  wykonać
ręcznie. 
Po  ułożeniu  rurociągów  wykopy  zasypać  piaskiem  do  wysokości  20 cm  ponad
wierzch  rury,  a  następnie  ziemią  z  odkładu. 
Uwaga:  Nawierzchnie  w  miejscach  podłączeń  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego.

2. Wewnętrzne  instalacje  sanitarne

2.1. Instalacja  wody  zimnej 

Wewnętrzną  instalację  wody  zimnej  poziomy  wykonać  z  rur  PP-Stabi  o  średnicach
wewnętrznych  jak  na  rys.  łączonych  za  pomocą  kształtek  przez  zgrzewanie.  

Rurociągi  prowadzić  w  następujący  sposób: 
 poziomy  prowadzić:  po  wierzchu  ścian  i  pod  posadzką. Bruzdę  posadzkową

(25x20 cm)   wypełnić   poliuretanem  w  sprayu  oraz   zalać   warstwą  betonu
posadzkowego. Rurociągi   układać  na  podkładzie   styropianowym  gr. 1 cm  w
grubości   styropianu   posadzki   na   gruncie.   W   miejscach   skrzyżowań   z
rurociągami  c.o.  wykonać  ich  obejście  w  górę  lub  w  dół  tak,  aby  nie  zmieniać
spadku  rurociągów  c.o.,

Zawory  odcinające  kulowe-systemowe  lub  kulowe-mosiężne  dostępne  w  handlu.
Baterie  nad  sprzętami  sanitarnymi  (umywalki,  zlewozmywaki)  stojące  dostępne  w  
handlu.  Baterie  wannowe  i  natryskowe – ścienne.  
Podejścia  do  baterii  zakończyć  końcówkami  gwintowanymi  i  zaworkami  kulowymi 
zaciskowymi  3/8'.  
Podłączenia  baterii  za  pomocą  złączy  elastycznych  (wężyków).
Na  rzutach  pokazano  trasy  rurociągów  oraz  lokalizację  pionu.
Przejścia  przez  ściany  i  stropy  w  tulejach  ochronnych  z  PCW  o  jeden  wymiar  
większych  od  zewnętrznej  średnicy  rurociągu. 

2.2. Instalacja  wody  ciepłej  i  cyrkulacji 

Ciepła  woda  produkowana  będzie  z  elektrycznego  pojemnościowego  podgrzewacza
c.w.  V = 40 dm3,  1×230 V,  moc  1,5 kW – usytuowanym  w  pom.  06  nad  zlewem. 

2



Rurociągi  wykonać  z  rur  PP-Stabi – poziomy,  łączonych  za  pomocą  kształtek  przez
zgrzewanie.  Rurociągi  prowadzić  w  taki  sam  sposób  jak  wodę  zimną.
Grubość  izolacji  koszulkowej  z  poliuretanu – 15 mm  lub  Tubolitu.  
Zawory  kulowe-systemowe  lub  kulowe-mosiężne  dostępne  w  handlu.
Kompensacja  termiczna  rurociągów  pion  i  poziomy  na  licznych  załamaniach  trasy.
Przejścia  przez  ściany  i  stropy  w  tulejach  ochronnych  z  PCW  o  jeden  wymiar
większych od  zewnętrznej  średnicy  rurociągu. 
Baterie  czerpalne  i  podłączenia  jak  dla  zimnej  wody.  

2.3. Kanalizacja  sanitarna

Kanalizacja  z  budynku  odprowadzona  będzie  do  osadnika  ścieków  sanitarnych
(patrz  mapa). 
Kanalizację  układać  na  ścianach  i  pod  posadzką  parteru  z  rur  PCW  o  średnicach
jak  na  rysunku  (rzucie  parteru).  
Pion  min.  110 mm  i  podejścia  min.  50 mm  do  sprzętów  sanitarnych  wykonać  z
rur  i  kształtek  PCW  łączonych  w  kielichach  za  pomocą  pierścieni  gumowych.  
Montaż  pionu  wykonać  zgodnie  z  PN-81/B-10700/01  pkt. 2.2.12.  Zaprojektowany
pion  określono  jako  „K – 1”.  Na  pionie  zamontować  rewizję. 
Pion  odpowietrzany  będzie  rurą  wywiewną  wyprowadzoną  ponad  dach.  
Kanalizację  na  odcinkach  poziomych  (brak  piwnic)  układać  pod  posadzką  w
warstwie  obsypki  piaskowej  z  dokładnym  zagęszczeniem.  Zastosować  wytłumienie
dźwięków  płytami  wodoodpornymi  „G – K”  oraz  izolację  Thermocopact AS  firmy
Thermaflex  w  celu  wytłumienia  hałasu  przenoszonego  instalacją. 
W  oznaczonych  miejscach  na  poziomach  kanalizacyjnych  wykonać  czyszczaki  z
rury  PCW   110 mm  z  korkiem.
Ceramika  sanitarna  serii  „NOVA” – Koło,  „Cersanit”  lub  inne  o  nie  gorszych
parametrach.  
Podejścia  do  przyborów  w  cokolikach  przyposadzkowych,  w  bruzdach  ściennych
lub  po  wierzchu  ścian  za  szafkami  w  kuchniach.
W  kotłowni  c.o.  zaprojektowano  wpust  ściekowy  podłogowy   50 mm  do  pionu
kanalizacyjnego  „K – 1”. 

2.4. Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  i  dobór  osadnika 

Odprowadzenie   ścieków   sanitarnych   z   przedmiotowego   budynku   nastąpi   do
projektowanego   osadnika   bezodpływowego   dwukomorowego   wg   projektu
budowlanego,  ułożonego  na  terenie  posesji.  
Przyłącze  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PVC–U  klasy  S  DN = 160/5,9 mm  firmy
WAVIN,   L  =  21,0  mb   i   wprowadzić   do   projektowanego   osadnika   ścieków
sanitarnych  od  studzienki  inspekcyjnej  „S – 1”  PE    315 mm  WAVIN.
Na  mapie  oraz  przekroju  pokazano  przyłącze  kanalizacji  wewnętrznej  oraz  miejsce
usytuowania  osadnika.  
Rurociąg  układać  na  podsypce  piaskowej  grub. 15 cm  z  obsypką  20 cm  ponad
wierzch  rury.  

Dobór  osadnika 

o ilość  osób   –  20  osób/miesiąc  
o ilość  wody  –  30 dm3/d/osobę
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Q  =  20 × 30  =  600 dm3/d

o współczynnik  nierównomierności  rozbioru  godz.    1,4
maxQ  600  1,3  =  780 dm³/d 

o przy  7 – dniowym  przetrzymaniu  ścieków 
OSV  780  10  =  7800 dm³  =  7,8 m3 

Zaprojektowano  osadnik  bezodpływowy  dwukomorowy  osadnik  ścieków  sanitarnych
VU = 7,8 ÷ 11,0 m3  firmy  ENVIMAC  Polska.

3. Instalacja  c.o. 

Projektuje  się  centralne  ogrzewanie  o  parametrach  70/55ºC,  w  obiegu  wymuszonym,
systemie   zamkniętym,   z   rur   miedzianych   Dn  =  16  ÷  22  mm  o   połączeniach
lutowanych  (alternatywa  „PP-Stabi”). 
Przewody  ułożyć  na  ścianach  i  w  posadzce.  
Średnice  przewodów  określono  na  rzutach.  
Poziomy  zaizolować  izolacją  termiczną  Tubolit DG  o  gr. 1,5 cm.
Miejsca  przejść  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych  o  2
demencje  większych  od  zewnętrznej  średnicy  rury. 
Na  prostych  odcinkach  przewodów  przekraczających  5,0 m  wykonać  kompensacje
„U-kształtowe”.  
Do  ogrzewania  pomieszczeń  przyjęto  grzejniki  typu  „COSMO NOVA” – płytowe,
Ventil–Compact,  wyposażone  w  zawory  i  głowice  termostatyczne  „DANFOS”.
Podłączenie  grzejników  z  instalacją  wykonać  za  pomocą  gałązek   15 mm.
Przyjęto  zestawy  grzejnikowe  o  wysokości  H = 500, 600, 900 mm,  Nr  11  i  22.
Na  podłączeniu  grzejników  zamontować  zawory  „Regulux”   15 mm.  
Miejsce  usytuowania  i  ich  wielkości  określono  na  rzutach. 

3.1. Izolacja  przewodów 

Wszystkie  przewody  ułożone  w  bruzdach  i  na  posadzce  izolować  izolacją  typu
„Tubolit - Dg”.

Przyjęto  grubość  izolacji: 
-  15 mm  -  zasilanie  16 mm,    powrót  13 mm
-  20 mm  -  zasilanie  16 mm,    powrót  13 mm
-  25 mm  -  zasilanie  16 mm,    powrót  13 mm

3.2. Kompensacja 

Jako  kompensatory  należy  wykorzystać  istniejące  załamania  jak:  łuki, kolana,  od-
sadzki.   Na   projektowanych   przewodach   rozprowadzających   jako   kompensację
wykonać  kompensację  U – kształtową.  
Punkty  stałego  zamocowania  można  uzyskać  za  pomocą  nakładek  ustalonych -
nieprzesuwne  położenie  przewodu  w   uchwycie  mocującym.

3.3. Obliczenie  średnic  przewodów 
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Obliczenia  dokonano  metodą  komputerową  programem  „Inf-2”  DANFOS.  
Przyjęto   szorstkość   przewodów   dla   rur   miedzianych.   Przy   obliczeniach
uwzględniono  opór  hydrauliczny  grzejników. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  potrzeb  c.o.:     Q = 19.695  W = 19,7  kW

3.4. Dobór  kotła  c.o. 

Dla  potrzeb  powyższego  zapotrzebowania  ciepła  przyjęto  kocioł  jednofunkcyjny
opalany  gazem  propan–butan  o  wydajności  Q = 22 ÷ 24 kW  (wg  wyboru  inwestora).
Kocioł  zamontować  w  pomieszczeniu  technicznym  nr  07.
Opracowanie  instalacji  gazowej stanowi  odrębne  opracowanie  P.B.  oraz  odrębne
pozwolenie  na  budowę.  

IV UWAGI  KOŃCOWE 

 całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Od-
bioru  Robót  cz. II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  W – wa  1988r.  

 wszystkie  prace  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  P.poż.
 wytycznymi  „Wykonawstwa  Instalacji  Miedziowych  „INSTAL”   W – wa  1994r.
 instalacje  miedziowe  łączyć  z  przewodami  stalowymi  za  pomocą  łączników

przejściowych  (brąz,  mosiądz),
 wytycznymi  wykonawstwa  instalacji  PP-Stabi  wg  technologii  „UPONOR”, 
 po   wykonaniu   przyłączy   należy   zgłosić   do   zainwentaryzowania   służbom

geodezyjnym  i  zgłosić  do  odbioru  końcowego.

Ostrów  Wlkp.  listopad  2014r.

     P r o j e k t a n t:
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 BRANŻA : Elektryczna 
 
 

Temat   : Instalacje elektryczne. 
 
 
 OBIEKT  : Budowa budynku biblioteki i „klubu seniora” 
          Strzyżew dz. 689 gm. Sieroszewice 
          
 
 INWESTOR : Gmina Sieroszewice 
   ul. Ostrowska 65 
   63-405 Sieroszewice 
    
 
 
 
 
 
 
         projektant : 
 
        mgr inż. Ryszard Walczak 
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Usługi Elektroenergetyczne
mgr inż.Ryszard Walczak

projektowanie :
- sieci elektroenegetycznych
- instalacji wewnętrznych

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Wolności 40/3

tel: 062/737-82-43 do 15-tej

      062/735-31-22 po 15-tej

kom :    0608-054-677
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S P I S       T  R E Ś C I   
 
 
 
  STRONA   TYTUŁOWA 
 
 
  SPIS  TREŚCI 

 

Oświadczenie projektanta 

Uprawnienia projektanta, 

Przynależność do izby 

Opis techniczny, 

Rysunki: 

  
- instalacja gniazd wtyczkowych      rys.  01, 

 - instalacja oświetlenia      rys.  02, 
 - instalacja sygnalizacji pożaru    rys.  03, 

- schemat rozdzielnicy RG    rys.  04, 
- schemat szafy krosowej     rys.  05, 
- schemat instalacji TV     rys.  06.   

   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) 
 
     OŚWIADCZAM, 
 
 
że projekt budowlany : Budowa budynku biblioteki i „klubu seniora” 

 
 
 

w miejscowości Strzyżew dz. 689 gm. Sieroszewice 
 

 
 
  

 
 
dla Gminy Sieroszewice z siedzibą w Sieroszewicach ul. Ostrowska 65 
 
   (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) 
 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
      Projektant:…………………………… 
                    (podpis i pieczęć) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacje elektryczne  i strukturalne budynku 

biblioteki i „klubu seniora” w miejscowości Strzyżew dz. nr 689 gm. Sieroszewice. 

 

2. Postawa opracowania. 

Dokumentację opracowano na podstawie. 

- zlecenia inwestora, 

- projektu architektoniczno-budowlanego, 

- przepisów i zarządzeń, 

 

3. Zakres projektu. 

- zasilanie obiektu, 

- instalacja gniazd, oświetlenia,  

- instalacja okablowania strukturalnego i teletechniczna, 

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru, 

- instalacja ochrony od porażeń, 

- rozdzielnice na terenie obiektu, 

- ochrona przepięciowa. 

 

3.1. Zasilanie obiektu. 

 Zasilanie obiektu będzie realizowane na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci 

wydanych przez ENERGA OPERATOR SA RD Ostrów Wlkp. Przyłączenie do sieci będzie realizowane 

jako odrębne opracowanie. 

 

3.2. Tablice rozdzielcze. 

 Zaprojektowano tablicę rozdzielczą wnękową plastikową. Rozdzielnica główna RG została 

zaprojektowana w pomieszczeniu korytarza. Do zasilania szafy krosowej zaprojektowano przewód 

YDYżo 3x6mm2. Z rozdzielnicy RG są zasilane obwody gniazd jednofazowych i  obwody oświetlenia;. 

Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V. Szczegóły związane z 

budową i wyposażeniem rozdzielnicy pokazano na rys. 4. 

Zaprojektowano rozdzielnicę RG 4x18 modułów. 

 



3.3.Instalacja gniazd, oświetlenia. 

 Instalacje gniazd jednofazowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5/750V, oraz dla oświetlenia 

YDYżo 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 również oświetlenie awaryjne realizowane przez montaż w oprawach 

dodatkowych modułów awaryjnych. Oświetlenia awaryjne powinno działać po zaniku napięcia co 

najmniej przez 2 godziny. Obiekt wymaga również oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego są zasilane napięciem gwarantowanym. 

Przewody układać w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku. Szczegóły 

związane z trasą przewodów oraz rozmieszczeniem opraw pokazano na rys. 2.  

 

3.4. Instalacja okablowania strukturalnego i teletechniczna. 

  

Sieć strukturalna składa się z wewnętrznej sieci strukturalnej budowanej  w oparciu o kabel miedziany 
U/FTP. 

W skład wewnętrznej  sieci strukturalnej   wchodzą następujące elementy: 

-punkty abonenckie, gniazda telewizyjne, szafa krosowa 

Punkt abonencki 1xRJ45/6a, 1xgn230V w puszce wtynkowej 

a. puszka natynkowa podwójna – 1 szt. 

b. ramka puszki podwónej – 1 szt. 

c. pokrywa puszki podwójnej - 1 szt. 

d. moduł  1xRJ45 kat.6a, FTP, – 2 szt. 

e. gniazdo 1x230V z blokadą – 2 szt. 

W gniazdach sieci komputerowej 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. Okablowanie zrealizowane zostało w oparciu: 

- System Okablowania Strukturalnego – kabel kat.6a 

- U/FTP4x2xAWG23, 

- Kabel YTKSY 2x2x0,5 



- Kabel YDY 3x2,5mm2 

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 wiszącą  19” 6U w skład której wchodzą(wyposażenie 

podstawowe: 

- urządzenia aktywne wg potrzeb. 

- panel 24xRJ45 kat.6a FTP – 3 szt. 

- panel z hakami 1U – 5 szt. 

- połka stała – 1 szt. 

W szafie zamontowano również  switch. 

Wszystkie PEL-e dochodzące do punktów dystrybucyjnych oznaczone są według zgodnej numeracji. 

X.A.Y.01 

X - oznaczenie literowe punktu dystrybucyjnego  

Y - numer pomieszczenia. 

A – symbol panelu w szafie A, B, C. 

01- numer gniazda. 

3.5 Instalacja sygnalizacji pożaru. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) ma umożliwić wczesną detekcję zjawisk pożarowych 

mogących wystąpić w obiekcie. Detekcja ma być oparta o system automatycznych czujników i ręcznych 

przycisków będących źródłem sygnałów o zdarzeniach pożarowych, które współpracują z centralką 

zbiorczą tych sygnałów w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastąpiło 

zjawisko pożarowe oraz celem uruchomienia innych systemów i urządzeń ratujących życie i mienie 

ludzkie w chwili pożaru. 

KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA CSP 1 

Centrala systemu sygnalizacji pożaru umieszczona jest w pomieszczeniu portierni na parterze w 

miejscu zaznaczonym na planie. 2 Linie dozorowe centrali obejmują wszystkie kondygnacje. 

Zgodnie z powyższymi założeniami zaprojektowano następujące elementy: 

- ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y) w ciągach komunikacyjnych 

- wielosensorowe czujki dymu w pomieszczeniach ogólnego użytku, w pomieszczeniach biurowych , w 

pomieszczeniach „suchych”, w korytarzach, w pomieszczeniach zaplecza. Zastosowano czujniki ze 



wskaźnikami zadziałania WZ, montowanymi na korytarzu nad drzwiami, lub bezpośrednio przy 

czujnikach. 

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SSP) oprócz funkcji wykrywania i informowania o 

zagrożeniu musi spełniać funkcje sterujące, doprowadzenie przewodów i ich podłączenie leży w 

zakresie Wykonawcy niniejszej instalacji: 

wysyłanie sygnału pożarowego do PSP 

uruchomienie sygnalizacji optyczno-dźwiękowej 

wyłączenie wentylacji i klimatyzacji 

ORGANIZACJA ALARMOWANIA POŻAROWEGO 

Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlić 

się ma nr grupy, nr elementu, adres słowny zagrożonego pomieszczenia. Jednocześnie zapalić się ma 

czerwony wskaźnik pożar. 

Zadziałanie czujki wywołać ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA) w centrali przez czas 

T1 (60s), który przeznaczony jest na zgłoszenie personelu obsługującego System. 

Obsługa potwierdza wystąpienie pożaru przyciskiem „POTWIERDZENIE”   na płycie czołowej CSP. 

Jeżeli w czasie T1 obsługa nie podejmie działań przy Systemie SAP centrala ma przejść automatycznie 

do ALARMU II STOPNIA. 

Zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2 ( 90s) – czyli czas na 

weryfikację alarmu pożarowego dobierany indywidualnie dla każdego obiektu, mierzony od chwili 

potwierdzenia.  

Po czasie T2, jeżeli obsługa wcześniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SAP nastąpić ma ALARM 

II STOPNIA – POŻAROWY.  

Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP)  

ma wywołać również ALARM II STOPNIA. 

W przypadku wystąpienia koincydencji – zadziałania drugiego niezależnego czujnika centrala ma przejść 

automatycznie do ALARMU II STOPNIA. 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE 

URZĄDZENIA 

W celu spełnienia powyższych założeń ogólnych oraz celem unifikacji należy wykonać system Instalacji 
Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w oparciu o urządzenia o parametrach: Napięcie zasilania: 
- podstawowe sieć 230 V +10% -15%/50 Hz 
- rezerwowe 24 V +25% -10% 
Źródło zasilania rezerwowego bateria akumulatorów o pojemności 17 ÷ 90 Ah 
Max pobór prądu z sieci 1,5 A 
Max pobór prądu podczas dozorowania 0,6 A 
Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn. 1 A 
Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudową do 8 



Max dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowej: 
- adresowalnej 2 x 100 Ω 
- bocznej ADC-4001M 2 x 25 Ω 
Dopuszczalna pojemność przewodów linii 300 nF 
Liczba adresów na linii dozorowej 127 

Centrala o ww. parametrach ( lub nie gorszych parametrach ) musi być zamontowana w kompletnym 

systemie danego producenta, posiadającego aktualne certyfikaty CE i CNBOP. 

Centrala CSP 

Zastosować centralę systemu sygnalizacji pożaru wyposażoną w moduły umożliwiające dołączenie 

czterech linii dozorowych. 

Czujki DOT  

W systemie zastosować wielodetektorowe  czujki dymu współpracujące z powyższą centralą z 

możliwością auto-diagnozy, kompensacji, montowane na pętli dozorowej. Detektory te mają być 

podstawowym elementem ochrony budynku należy zastosować je na całej powierzchni obiektu, za 

wyjątkiem pomieszczeń w których ich praca mogłaby zostać zakłócona.  

Moduły sterujące i monitorujące 

Brak danych o urządzeniach oddymiających 

Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP-y) 

W systemie zastosować przyciski (ROP’y) w obudowie ABS, umieszczone wewnątrz obiektu: przy 

wyjściach ewakuacyjnych, klatkach schodowych oraz w miejscach gdzie odległość do najbliższego 

przycisku przekracza 30m. 

Zastosować (ROP’y) w pełni adresowalne, montowane na pętli z wbudowanymi izolatorem zwarć. 

Zasilacz ZSK 24V= do zasilenia wyzwalaczy elektromagnetycznych 

  zasilanie bezprzerwowe 24V  

  kontrola zasilania z sieci – sygnalizacja zaniku  

  test baterii  

  kontrola rezystancji (także ciągłości) obwodu baterii  

  kontrola poprawności pracy prostownika  

  pełna kontrola procesu ładowania i stanu naładowania akumulatorów  

  uzależnienie napięcia pracy buforowej od temperatury  

  prowadzenie ładowania samoczynnego baterii z ograniczeniem prądu ładowania  

  ochrona baterii przed zbyt głębokim rozładowaniem  

  kontrola stanu bezpiecznika akumulatora  

  kontrola stanu bezpieczników obu wyjść  



  kontrola temperatury wewnętrznej  

  sygnalizacja optyczna i zdalna stanów alarmowych 

Zasilanie centrali CSP: 

- główne 230V,oddzielny obwód z rozdzielnicy R1. 

- awaryjne z akumulatorów 2x12V, wymagana pojemność akumulatorów dla chronionego  

  obiektu to 50Ah (umieszczone wewnątrz CSP) ładowane buforowo. 

Realizacja powiadomienia KPSP: 

Centrala CSP jest trwale połączona z centralą telefoniczną znajdującą się obok CSP. 

Oprzewodowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SAP)  wykonać: 

Linie dozorowe przewodem uniepalnionym  2x2x0,8mm2 zgodnie z rysunkami 

Linie od modułów wejścia/wyjścia (z wykorzystaniem styków NC lub NO, 24V) do urządzeń 

sterowanych, przewodem niepalnym  3x2,5mm2 

Linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów wejścia/wyjścia przewodem niepalnym 

1x2x0,8mm2 

Linie zasilające (12 lub 24V DC) moduły wejścia/wyjścia przewodem niepalnym  3x2,5mm2 

Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV  

(przepustach) 

W przypadku prowadzenia przewodów w ścianach należy zastosować rury PCV. 

Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z 

przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce 

Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi 

instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min 10 cm 

Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru 

powinny przebiegać poniżej 

Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane czy sztukowane – muszą to być 

przewody jednoodcinkowe o zachowanej ciągłości 

Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na 

wysokości max 1,8m od podłogi 

Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m 

Odstępy czujek punktowych od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. Minimalna odległość czujek od 

kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m 

W przypadku, kiedy układ kratek wentylacyjnych uniemożliwia zamontowanie czujki w środku 

geometrycznym należy sprawdzić czy nie zostanie przekroczona maksymalna odległość pozioma 

pomiędzy czujką ścianą wynosząca 5,8m 



Czujki montować zgodnie z rysunkami każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z 

projektantem 

Programowanie centrali 

Centralę SSP należy zaprogramować wg. poniższego algorytmu: 

Sterowania realizowane z centrali SSP po wystąpieniu ALARMU II stopnia oprogramować:  

sygnał o zdarzeniu pożarowym do PSP – zaprogramować jego wysłanie za pośrednictwem dialera 

monitoringu do PSP (komunikat o zdarzeniu pożarowym i(lub) uszkodzeniowym w Systemie SSP). 

Inwestor zobowiązany jest do podpisania oddzielnej umowy z jednostką uprawnioną do powiadamiania 

PSP. 

sygnalizację optyczno-akustyczną – załączyć 

Matryca sterowań 

W godzinach otwarcia sali centrala pracuje w trybie „OBECNOŚĆ OBSŁUGI” z organizacją 

alarmowania dwustopniowego. 

W przypadku zadziałania elementu liniowego centrala sygnalizuje dźwiękiem wystąpienie alarmu I 

stopnia. Następuje odliczanie czasu V1 60 sek. na potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu centrala 

odlicza czas V2 90 sek. na weryfikację alarmu „potwierdzenie” i ewentualne skasowanie w przypadku 

alarmu fałszywego „kasowanie” w przeciwnym wypadku centrala przechodzi w stan alarmu II stopnia. 

Po naciśnięciu któregokolwiek ROP-a centrala przechodzi w stan alarmowania II stopnia. 

W trybie „NOC” centrala pracuje w trybie „BEZ OBSŁUGI ”. W przypadku zadziałania elementu 

liniowego centrala przechodzi w tryb alarmu II stopnia. W przypadku pracy w trybie „NOC” z obsługą, 

tryb postępowania jest identyczny jak w trybie „DZIEŃ”. 

ALARM I STOPNIA 

Start odliczania czasu V1 (60 sek.) na potwierdzenie przez obsługę 

Start odliczania czasu V2 (90 sek.) – czas na weryfikację alarmu 

Po upływie czasu V2 – alarm II stopnia 

ALARM II STOPNIA 

Informacja do centrali powiadomienia straży pożarnej 

Wyłączenie klimatyzacji i wentylacji 

Szczegóły dotyczące instalacji SSP przedstawiono na rys. 1-3.  

Normy  

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących 

norm i przepisów: 



Zarządzenie Ministra Przemysłu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) – zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe w podstacjach elektrycznych. 

Polskie Normy: 

PN-E-08350-14 oraz normy powiązane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998, PN-EN 54-

2:2002, PN-EN 54-4:2001) – systemy sygnalizacji pożaru. 

PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona i bezpieczeństwo 

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe 

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji systemów SAP i urządzeń oraz standardy dla 

materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać 

prace instalacyjne.   

 

3.6. Instalacja odgromowa, 

 W obiekcie, który jest objęty projektem instalacji elektrycznej należy wykonać instalację 

odgromową. Zwody pionowe wykonać prętem stalowym o średnicy 8mm. Zwody pionowe można 

prowadzić jako zewnętrzne na uchwytach odstępowych, lub pod tynkiem w grubościennych rurach 

plastikowych niepalnych. Otok wokół budynku należy wykonać z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, 

którego rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek Ruziem < 10Ω. W pobliżu istniejącego budynku 

szpitala otok należy połączyć z otokiem istniejącym. W przypadku stwierdzenia braku otoku budynku 

szpitala, projektowany otok należy zakończyć uziomem pionowym, stosując pręty miedziowane. 

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 połączeń wyrównawczych. 

 

W obiekcie zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych zrealizowaną przy pomocy szyn 

wyrównawczych K12 563200. Szyny wyrównawcze należy montować przy każdej z rozdzielnic we 

wnękach wtynkowych. Szyny wyrównawcze należy połączyć ze sobą bednarką ocynkowaną FeZn25x4 

umieszczoną w bruździe pod tynkiem, lub przewodem LGy35mm2 umieszczonym również pod tynkiem. 

Z rozdzielnicy głównej należy wykonać połączenie z uziomem zewnętrznym o rezystancji nie 

przekraczającej 5. Z szyn wyrównawczych należy wykonać połączenia wyrównawcze z innymi 

instalacjami: wody, kanalizacji, gazu. Na terenie obiektu zaprojektowano wykładzinę elektrostatyczną, 

którą należy połączyć również z szynami wyrównawczymi w każdym pomieszczeniu. 

 

3.10. 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. 
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