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3. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi przebudowa instalacji elektrycznej węzła cieplnego w istniejącym budynku 

biurowym  „Technopark 2” w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola. Projekt obejmuje: 

 instalację zasilania urządzeń elektrycznych węzła cieplnego, 

 instalację gniazda wtykowego - przebudowa, 

 połączenia wyrównawcze, 

4. Opis techniczny 

4.1. Węzeł cieplny – stan projektowany 

Węzeł cieplny znajduje się w istniejącym budynku biurowym „Technopark 2” przy ul. Wincentego 

Pola 27. W pomieszczeniu węzła cieplnego zostanie przebudowana istniejąca instalacja elektryczna.  

W ramach opracowania zaprojektowano: 

 instalację zasilania urządzeń elektrycznych węzła cieplnego, 

 instalację gniazda wtykowego - przebudowa, 

4.2. Zasilanie 

4.2.1. Zasilanie energią elektryczną  

Istniejące zasilanie szafki sterowniczej pozostaje bez zmian 

4.2.2. Układanie przewodów 

Zaprojektowane przewody i kable należy prowadzić w korytkach instalacyjnych PCV lub rurach 

RL. Przewody wykonane z żył miedzianych, próbę napięciową izolacji minimum 450/750V.  

4.3. Gniazdo wtykowe 230V 

Istniejące gniazdo 230V należy przenieść do nowej lokalizacji pokazanej na rys. E-01 

4.4. Zasilanie urządzeń elektrycznych węzła cieplnego. 

Projektowane oraz istniejące urządzenia elektryczne węzła ciepłowniczego należy podłączyć do 

zmodernizowanej szafki sterowniczej. Instalację wykonać przewodami zgodnie z rys. E-02 pro-

wadzić wg wcześniej opisanych warunków ich układania. Szafkę sterowniczą wraz z wyposaże-

niem dostarcza producent urządzeń.  

4.5.  Ochrona przed porażeniem 

W ramach ochrony przed porażeniem w instalacjach elektrycznych w budynku przyjęto samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

Do realizacji ochrony, w obwodach odpływowych w szafce sterowniczej należy zastosować wyłącz-

niki różnicowoprądowe o czułości 30mA i wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B. Całość insta-

lacji zaprojektowano w układzie sieciowym TN-S. Po zakończeniu prac należy dokonać pomiarów 

kontrolnych przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 
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4.6. Połączenia wyrównawcze 

Wszystkie metalowe elementy i konstrukcje należy objąć siecią połączeń wyrównawczych 

4.7. Uwagi końcowe 

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzega-

nie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione. Po ukoń-

czeniu robót elektrycznych, należy wykonać badania i pomiary kontrolne całej instalacji elektrycznej, 

przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawić w odpowiednich protokółach.  

Dopuszcza się wprowadzenie zamienników, które muszą spełniać wszystkie wymagania zastosowa-

nych w projekcie materiałów i urządzeń technicznych. 

5. Dokumenty odniesienia 

 Zlecenia Inwestora  

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane  

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

 Podręcznik 1NPE dla elektryków. Zeszyt 2 „Przemysłowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja I wiadomości 

ogólne” – wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zakład Wydawniczy „INPE” W Bełchatowie,  

 Katalogi producentów wyrobów elektrycznych,  

 Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawowe, usta-

lanie ogólnych charakterystyk, definicje” 

 Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” 

 Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i mon-

taż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.”  
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6. Oświadczenia i uprawnienia projektantów 

   

Rybnik, 06.2018 

   /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z 2017 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy: 

Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego „Technopark Gliwice” w Gliwicach przy ul. Wincente-

go Pola – węzeł cieplny 

/nazwa  inwestycji/ 

Gliwice ul. Wincentego Pola 27 

/adres budowy/ 

wykonany dla:  

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”Sp. z o.o.   

/nazwa inwestora/ 

Gliwice ul. Konarskiego 18c 

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

   

  /Projektant/ 
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Rybnik, 06.2018 

   /miejscowość, data/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z 2017 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy: 

Projekt wykonawczy nowego budynku biurowego „Technopark Gliwice” w Gliwicach przy ul. Wincente-

go Pola – węzeł cieplny 

/nazwa  inwestycji/ 

Gliwice ul. Wincentego Pola 27 

/adres budowy/ 

wykonany dla: 

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.   

/nazwa inwestora/ 

Gliwice ul. Konarskiego 18c  

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

   

  /Sprawdzający/ 
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