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OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany  oświadczam,  że  projekt  budowlany  w  zakresie 
instalacji  elektrycznej dla adaptacji  budynku OSP w Łączanach na świetlicę 
wiejską  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant Sprawdzający
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I. OPIS  TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
         Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja elektryczna 
związana z remontem  kotłowni oraz wymianą oświetlenia pomieszczeń 
piętra w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach gm. Wierzbica. 
Uzgodniony z Inwestorem zakres modernizacji kotłowni obejmuje:
a/zasilanie kotłowni z rozdzielnicy głównej,
b/wewnętrzną instalację w kotłowni,
c/wymianę oświetlenia przystosowanego do sufitów podwieszonych w 
pomieszczeniach piętra.
Wewnętrzna instalacja w kotłowni obejmuje:
-montaż rozdzielnicy, oświetlenia,
- montaż układu detekcji nieszczelności  instalacji gazowej,
- montaż wyłącznika p.poż na zewnątrz kotłowni, 
- zasilanie sterownika kotła
- montaż gniazd wtyczkowych,   
 

2. Podstawa opracowania.
           Projekt sporządzono w oparciu o następujące dane:
- zlecenie Inwestora,
- plan z lokalizacją kotłowni i rozmieszczeniem urządzeń,,
- projekt branży sanitarnej z układem automatyki,
- materiały informacyjne producentów zastosowanego osprzętu,
- obowiązujące przepisy oraz informacje zawarte w normach.

3. Układ zasilania.
            Rozdzielnica kotłownia zasilana będzie wydzieloną linią zasilającą 
YDY 5x4mm2 z rozdzielnicy głównej budynku. Linia zasilająca  przebiegać 
będzie wg trasy przedstawionej na rys. PE-01. Przewód układany będzie
w rurce PVC na uchwytach odstępowych.
Moc zapotrzebowana dla kotłowni wynosi  Po=2.0kW i pokryta będzie z 
istniejącego przydziału mocy .
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4.  Opis instalacji.
            Instalacja związana z kotłownią zasilana będzie z rozdzielnicy TK 
umieszczonej wewnątrz pomieszczenia. Obwody zasilające obejmować 
będą: oświetlenie, zasilanie sterownika kotła, modułu kontroli szczelności 
instalacji gazowej oraz gniazd wtyczkowych. Rozdzielnica wykonana będzie 
na podstawie prefabrykowanej obudowy modułowej typu RN-55 prod. 
Legrand lub podobnej. Zabezpieczenia stanowić będą wyłączniki 
nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. W rozdzielnicy 
umieszczone będą ograniczniki przepięć klasy C. Przed wejściem do 
kotłowni zabudowany będzie awaryjny wyłącznik prądu umieszczony w 
obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania.
Dla potrzeb kontroli stanu szczelności instalacji gazowej zastosowany 
będzie układ systemu GX-Gazex składający się z modułu sterującego, 
detektorów DEX, dwóch sygnalizatorów oraz zaworu odcinającego dopływ 
gazu- MAG3.
Połączenie elementów układu kontroli szczelności instalacji gazowej należy 
wykonać w oparciu o DTR producenta.
Wymienione elementy układu wyspecyfikowane będą w projekcie 
technologicznym kotłowni /instalacje sanitarne/.
Elementy automatyki typu pompy, czujniki temperatury, zawory 
elektromagnetyczne będą zasilane i sterowane ze sterownika kotła wg 
schematu technologicznego kotłowni..

    Urządzenia zewnętrze związane z układem technologicznym zasilane będą z 
    gniazd wtyczkowych rozmieszczonych wewnątrz pomieszczenia.
    Wewnątrz kotłowni należy poprowadzić szynę wyrównawczą dla wykonania
    połączeń wyrównawczych obejmujących przewodzące masy konstrukcji,
    instalacji oraz  przewód ochronny rozdzielnicy. Szynę wyrównawczą należy
    uziemić w dwóch miejscach.
    W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana oświetlenia w dwóch

              pomieszczeniach na piętrze budynku w których przewidziano sufity
              podwieszane o module 60x60cm. Proponuje się oprawy z rastrem
              parabolicznym i elektronicznym układem zapłonowym typu Roma PAR
              EVG 4x18W prod. Plexiform. Dla ekonomicznego wykorzystania
              oświetlenia zastosowano łączniki świecznikowe dla załączania
              poszczególnych sekcji. Obwody należy wyprowadzić z rozdzielnicy głównej
              poprzez wydzielone zabezpieczenia.       
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5. Informacje b.io.z.
          W projekcie zastosowano:

− samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S dla ochrony przed 
dotykiem pośrednim,

− przewody miedziane,
− wyłączniki różnicowo-prądowe dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
− połączenia wyrównawcze.
− główny wyłącznik prądu p.poż.
− układ kontroli szczelności instalacji gazowej

Całość prac należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 
wykonawstwo zlecić osobie posiadającej wymagane kwalifikacje zawodowe.
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary elektryczne, sporządzić 
protokół celem potwierdzenia skuteczności ochrony oraz zachowania 
parametrów eksploatacyjnych sieci.
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