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OPIS TECHNICZNY  
 
1. Temat opracowania.  

  Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach 
remontu i modernizacji krytych kortów tenisowych w parku kultury w Powsinie, Warszawa 
ul. Maślaków 1 , działka nr 4/3  J.E. URSYNÓW  O.E. URSYNÓW 
 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią:  
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja stanu istniejącego , 
- aktualne podkłady budowlane w skali 1:100, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.14 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich     
usytuowane (Dz.U. nr 10 z dn.8.92.1995 poz.46), 

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych, Wyd. II Wydawnictwa Przemysłu 
Maszynowego WEMA Warszawa 1988 r., 

- obowiązujące przepisy i normy, 
- koordynacja międzybranżowa. 
 

3. Zakres opracowania. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- urządzenia rozdzielcze i linia zasilająca,  
- instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 
- instalacja światła ewakuacyjnego, awaryjnego 
- instalację przeciwporażeniowa, połączeń wyrównawczych,  
- instalacja odgromowa 
- ochrona przeciwprzepięciowa, 

 

4. Zasilanie energetyczne . 
Istniejące korty tenisowe zasilane są kablem YKY 5*4 z istniejącej rozdzielnicy 

usytuowanej na zewnątrz hal. Istniejące rozdzielnice R1 i R2 należy zdemontować a w ich 
miejsce zabudować nowe. Istniejące oprawy oświetleniowe i istniejącą instalację 
elektryczną należy zdemontować.  

W istniejącej szafce zewnętrznej na torach zasilających rozdzielnice RP1 i RP2  
zabudować  wyłączniki z modułem wzrostowym . Wyłącznik pracować będą jako wyłączniki 
p-poż..  

Przy wejściu głównym do  budynku zabudować główny wyłącznik prądu (wyłącznik p-
poż.).  Projektuje się ,że poprzez  naciśnięcie  wyłącznika p-poż  nastąpi odcięcie zasilania 
dla całego  obiektu .Sygnał z przycisku podany zostanie na wyzwalacz wzrostowy 
wyłączników zasilających rozdzielnice RP1 i RP2. 
 

5.  Instalacje i urządzenia elektryczne.  
- tablica rozdzielcza  
Projektowane rozdzielnice "R1” i „R2” zabudować na istniejącej konstrukcji nośnej hali. 

Projektuje się rozdzielnice o IP 65 zamykane na klucz. Przy drzwiach wejściowych do hal 
kortów zabudować rozdzielnicę RS do sterowania oświetlaniem hali i załączania 
ogrzewania ( nagrzewnic gazowych) . Na elewacji rozdzielnicy RS zabudować elementy 
sterujące oświetleniem i ogrzewaniem- przyciski, lampki sygnalizacyjne , przełączniki 

 Rozdzielnice  wyposażyć  zgodnie ze schematem ideowym - rys. 3/E i 4/E. 
Obwody odbiorcze zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi S301 i S303  oraz 

wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 0,03A i prądzie roboczym 25A  
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- instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
Instalację odbiorczą wykonać przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4) x 1.5 mm2  i 2,5 

mm2 (obwody oświetleniowe) oraz przewodami YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd 
wtykowych) układanymi pod tynkiem. W hali zabudować gniazda podwójne bryzgoszczelne 
W instalacji przewidziano osprzęt natynkowy . Przewody na całej hali układać w rurkach                   
RL 22.  
Do oświetlenia pomieszczeń kortów przewidziano oprawy LED. 
Sterowanie oświetleniem w halach kortów tenisowych realizowane będzie poprzez 
rozdzielnice RS . Na rozdzielnicy RS zabudować przyciski z lampką sygnalizacyjną do 
załączania i wyłączania oświetlenia . Całość pokazano na schematach ideowych rozdzielnic 
RP1 i RP2.  
  - Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego). 

Na sali tenisowej przewidziano oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne oparto na 
oprawach z własnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczającym zasilanie opraw na wypadek 
zaniku zasilania na czas pozwalający ewakuację osób z obiektu. Zaprojektowano oprawy 
oświetlenia  awaryjnego, które podczas normalnej pracy  świecą . Po zaniku napięcia 
oprawy świecą przez okres jednej godziny pozwalając na ewakuację ludzi z obiektu.  Do 
opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano dodatkowy przewód  fazowy, w którym po 
zaniku napięcia zasilającego załącza się oprawa w trybie pracy awaryjnej. Na wyjściem z 
hali kortów zabudować oprawę kierunkową z piktogramem wskazującym na kierunek 
ewakuacji z obiektu 

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych. 
 - uwagi końcowe  

Całość instalacji prowadzić pod tynkiem lub pod ociepleniem. Rozmieszczenie opraw i 
osprzętu pokazano na planach instalacji, natomiast typy i przekroje przewodów oraz 
wielkości zabezpieczeń i numery obwodów na schematach ideowych. 

 
6. Instalacja zasilania nagrzewnic gazowych 
Zasilanie nagrzewnic gazowych wykonać przewodami YDY 3*2,5. Załączanie , wyłączanie 
realizowanie będzie z projektowanej rozdzielnicy R1 i R2 . W tym celu na rozdzielnicy RS 
zabudować przełącznik którym będzie możliwość  załączenia i wyłączenia  nagrzewnicy. 
W miejscach wskazanych na planie zabudować termostat przeciwzamrożeniowy na 
którym nastawić temperaturę 3 stopnie poniżej które włączy się ogrzewanie. Panele 
sterownicze do nagrzewnic dostarczane są razem z urządzeniem.  
  
7. Instalacja detekcji gazu. 
       Dla pomieszczenia hali która ogrzewana będzie nagrzewnicami gazowymi 
zaprojektowano instalację wykrywania oraz zamknięcia zaworu głównego na przyłączu 
gazowym do budynku. Zaprojektowano mikroprocesorowy moduł sterujący MD-8.B  który 
steruję zaworem odcinającym MAG-DN 50 po przekroczeniu stężenia poniżej dolnej granicy 
wybuchowości.  W instalacji zaprojektowano detektory typu DG-15/N do wykrywania gazu 
ziemnego (metan). Detektory gazu zabudować zgodnie z dostarczoną na budowę instrukcją 
montażu. Detektory montować w pobliżu potencjalnego źródła emisji gazów w miejscu nie 
nasłonecznionym wolnym od silnych pól elektromagnetycznych  . Przewody MDD-L32/T od 
detektorów wprowadzić do centralki. Centralkę sterowania MD-8.B oraz moduł koncentrator 
okablowania  typ K-8P  zabudować w rozdzielnicy R1.  

 

7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA dla linii kablowych zasilających tablice 
rozdzielcze. Na przewód ochronno-neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę  o niebieskim 
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kolorze izolacji.  
Natomiast dla instalacji odbiorczej  jako system ochrony uzupełniającej  przed dotykiem 

pośrednim od porażeń prądem elektrycznym zastosowano wyłączniki_różnicowo-prądowe 
zainstalowane   w tablicy rozdzielczej R1 i R2.  

Aby spełnić powyższy warunek w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego 
"N", dodatkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany 
łącznie z tymi przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-
zielonego. 

Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody 
ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z 
przewodem neutralnym. 

 
8. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Z uwagi na występujące w budynku urządzenia elektroniczne oraz możliwość 
niezadziałania zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowoprądowych w przypadku 
wystąpienia przepięć powodowanych: 

- czynnościami łączeniowymi, 
- wyładowaniami atmosferycznymi, 
- elektrycznością statyczną 

zastosowano zgodnie z obowiązującą normą ochronę przeciwprzepięciową  układu 
zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych. 

W tym celu w na tablicy rozdzielczej zabudowano ochronniki przeciwprzepięciowe 
pokazane na schemacie ideowym zasilania. 
9. Kanalizacja teletechniczna dla telewizji CCTV.  

W ramach remontu hal  zaprojektowano wykonie kanału teletechnicznego . Kanał 
teletechniczny wykonać po trasie pokazanej na planie rysunek nr 1/E. Projektuje się kanał z 
jednej  rury  HDPE 100 Projektuje się na ciągu kanalizacji studnie kablowe SK1.  
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 
poziomu terenu kortu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,5 m. Projektowana 
kanalizacje teletechniczna wprowadzić do istniejącego budynku 

Kamery IP nie są objęte niniejszym opracowaniem. W ramach niniejszego opracowania 
należy doprowadzić przewody UTP kategorii 5 od miejsc przewidywanego montażu kamer 
do istniejącego budynku .Kable prowadzić  w projektowanej kanalizacji kablowej . 

 
10. Uwagi końcowe.  

- Realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami budowy oraz niniejszym projektem.  

- Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji 
izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim.  

- Po podaniu napięcia należy dokonać sprawdzenia skuteczności działania 
zastosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej  dostarczając odpowiednie protokóły 
badań. 

 
 
                 Opracował:         

 
 


