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CZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o§wiadczam, a dokumentacja projektu budowlanego
Przebudowa amfiteatru i arku zdrojowego
Ustron, ul. Parkowa - @sc elektryczna
jest kompletna i zost a opracowana zgodnie z obowikzujkcymi przepisami i
zasadami wiedzy technic nej:
■

Prawo budowlane z. U. Nr 89 z 1994 r., Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tekst
ujednolicony przez owny Urz4d Nadzoru Budowlanego)
• Ustawa z dnia 27.0 .2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80 z 20 03 r., poz. 717)
■
Rozporzqdzenie nistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicz ych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 200 r. poz. 690)
• Rozporz4dzenie Mi istra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1133) sprawie sporz4dzenia projektu budowlanego
• Ustawy o wyrobach udowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U.Nr 92 poz. 881).
• Rozporz4dzenie Mi istra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegolowego za esu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wyk nania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytk ego (Dz.U.Nr 202 Poz. 2072).
oraz, ze mote sluiyc cel^wi, dla ktorego zostala sporz4dzona.
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania
1.2 Oswietlenie zewnctrzne sc ny
1.3 Instalacje oswietlenia i gni zd wtyczkowych sceny
1.4 Instalacja telefoniczna
1.5 Instalacja naglosnienia
1.6 Instalacja mikrofonowa
1.7 Ukladanie przewodow
1.8 Ochrona przed dotykiem b zposrednim
1.9 Instalacja pol4czen wyrow awczych
1.10 Ochrona odgromowa
1.11 Ochrona pried skutkami p zepigc atmosferycznych i lgczeniowych
1.12 Uwagi koncowe
2. Zestawienie material6w
3. Rysunki
Nr rysunku:

Tytul rysun l u:

1/ Trasy kablowych linii asilajacych , sterowniczych , naglosnienia i mikrofonowych
2/ Instalacja elektryczna anitariatow (WC) ,
3/ Instalacja elektryczna aplecza sceny ,
4/ Instalacja elektryczna swietlenia sceny ,
5/ Instalacja elektryczna swietlenia dekoracyjnego amfteatru ,
6/ Schemat ideowy polgc en tablic rozdzielczych ,
7/ Schemat ideowy rozdz elnicy RS (sceny) ,
8/ Schemat ideowy rozdz elnicy RZ (zaplecza sceny) ,
9/ Schemat ideowy rozdz Inicy RW (oswietlenia widowni)
10/ Schemat ideowy rozdzi Inicy RC (sanitariaty - WC) .

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 ZAKRES OPRACOWANI
Przedmiotem opracowania est projekt wykonawczy wewnctrznej instalacji elektrycznej
w modernizowanym zapleczu sc y amfiteatru w Ustroniu.

Dokumentacja obejmuje nastcpuj ce instalacje:
- instalacjg oswietlenia elektryczn go i gniazd wtyczkowych sceny , zaplecza i sanitariatow ,
- instalacjq oswietlenia awaryjneg i ewakuacyjnego,
- instalacjq obwodow silowych,
- instalacjg potgczen wyrownawc ch,
- instalacjg odgromowf ,
- instalacjg naglosnienia,
- instalacjq mikrofonowq,
- instalacjg oswietlenia dekoracyj ego .

1.2 ROZDZIAL ENERGII W B DYNKU
Rozdzielnia glowna RG zasilala b dzie calosc budynku wedlug potgczen pokazanych na rys. 6.
Zaprojektowano nastcpujftce tabli rozdzielcze:
- rozdzielnia RG - zasila rozdzieln ce sceny , zaplecza sanitamego , zaplecza sceny (istniej4ca),
- rozdzielnia RS - zasila urzfdzeni oswietlenia sceny ( zasilacze tyrystorowe , oswietlenie
dekoracyjne za sceny)
- rozdzielnia RK - zasila urzgdzeni kawiami i bufetu
- rozdzielnia RT - zasila obwody "wietlenia i gniazd wtyczk. pomieszczen saniatarnych (WC ).
- rozdzielnia RZ - zasila obwody plecza amfiteatru (komunikacjc , garderoby , WC).

1.3 INSTALACJA ELEKTRYC A W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA AMFITEATRU
i SCENY ORAZ ZASILA IE OKAZJONALNYCH PUNKTOW HANDLOWYCH
Zasilanie poszczegolnych ozdzielnic wykonac kablami zgodnie ze schematem ideowym
pokazanym na rys.nr.6.
W pomieszczeniach zaprojektowa o wydzielone obwody:
- obwod oswietleniowy,

- obwod gniazd wtyczkowych,
Obwody oswietleniowe wykonane zostan4Przewodem YKYFty2o 3 x 1,5 mm 2 , obwody gniazd
2
wtykowych przewodem YKYFty2 3 x 2,5 mm
W rozdzielnicy RZ umieszczone z stan4 zabezpieczenia nadmiarowo-prQdowe typu S30I B 10
i C 16 oraz zabezpieczenie przeci ora2eniowe r&nicowo-pradowe o pr4dzie znamionowym 40A i
prqdzie r62nicowym 30 mA .
Osprzgt nalezy instalowac nad pod og4 na wysokosci:
- gniazdo hermetyczne w lazience - 1,20 m.
- gniazda ogolnego przeznaczenia - 0,40 m,
- lfczniki oswietleniowe - 1,20 m.
W pomieszczeniu WC stosowac o przct bryzgoszczelny.

r

Oswietlenie sceny przy realizacji idowisk real izowane bcdzie przy pomocy 2 regulatorow
tyrystorowych RP 2500 ztokalizo anych w pomieszczeniu re2ysera a sterowanych przy uzyciu pulpitu
ALFA 24/255 z kabiny elektroaku tyka. Oprawy oswietleniowe w postaci naswietlaczy
asymetrycznych NKI000A 750W, reflektorow PAR 64, reflektorow profilowych DW 54 650W.
reflektorow Spotlight QIO 1000 oraz reflektora punktowego zasilane bcdaz regulatorow
tyrystorowych a pulpit sterownic ALFA umozliwi elektroakustykowi zaprogramowanie
kilkudziesigciu scen oswietlenia d la atrakcyjnej realizacji widowiska.
Ponadto przewidziano ulozenie ka la zasilaJ4cego , sterowniczego , teletechnicznego w rurach
ochronnych pcv fi 1 l Omm pomigd y pomieszczeniem rezysera i stanowiskiem elektroakustyka
zlokalizowanym w koronie amfite4tru w celu umo2liwienia sterowaniem oswietleniem scenicznym

i naglognieniem widowiska.

1.4 OSWIETLENIE ZEWNET ZNE DEKORACYJNE
Dla oswietlenia terenu prz leglego do amfiteatru zaprojektowano obwod oswietlenia
zewnctrznego. Bcdzie to ogwietlen e placu od strony zaplecza amfiteatru , ktore nale2y wykonac
montujgc oprawy projektorowe na "cianach budynkow zapleczajak to pokazano na rys.nr I
a ktore zapewni4 odpowiednie tlo ceniczne podczas realizacji widowisk.
Przewidziano sterowanie oswietle iem zewngtrznym oraz reklamami wylgcznikami zamontowanymi
w rozdzielni RZ.

1.5 ZASILANJE INSTALACJI ENTYLATOROW
W pomieszczeniach WC przy gard robach oraz sanitariatach zamontowac wentylatorki lazienkowe ,
ktore winny pracowac jeszcze prze jakig czas po wylgczeniu oswietlenia.

1.6 INSTALACJE OSWIETLEN A I GNIAZD WTYKOWYCH W KAWIARNI I BARZE
Instalacjc ogwietleniow4 wykonac rzewodami YKYFtyzo 2/3/4 x 1,5 mm z osprzgtem p/t
w pomieszczeniach barn , natomi t w pomieszczeniach WC i kuchni z osprzctem p/t hermetycznym.
Rodzaje i ilogci opraw oswietlenio ch w poszczegolnych pomieszczeniach podano na rzutach
instalacji. Nale2y zapewnic swobo ny dostcp powietrza do nagrzewajgcych sic czggci opraw. W blacie
baru przewidziano tablicg wylgczni ow steruj4cych oswietleniem baru, kawiarni i korytarza
Zastosowano oprawy ewak acyjne „A", ktorych czas gwiecenia przy zaniku napigcia wynosi 2
godziny. Oprawy zapewniq minima ne natczenie I Lx na drogach ewakuacyjnych. Oprawy to
przystosowane sgdo pracy w trybie normalnym i awaryjnym. Instalacjg do gniazd wtykowych 1fazowych wykonac przewodem YK Ftyzo 3 x 2,5 mm z osprzctem p/t, w pomieszczeniach WC
stosowac osprzgt p/t hermetyczny. szystkie gniazda z bolcem uziemiajqcym. Przewody nale2y
prowadzic w konstrukcji scian i str pow oraz w korytkach instalacyjnych.

1.7 INSTALACJA TELEFON CZNA
W kawiami , pokoju rezys ra , kabinie elektroakustyka ( w koronie widowni ) oraz garderobach
aktorow przewidziana jest instals ja telefoniczna . Instalacjg doprowadzic do biura administratora
obiektu . Montaz centrali zostanie ivykonany na zyczenie inwestora obiektu.

1.8 INSTALACJA MONITOR GU
W pomieszczeniu rezysera zainstalowana zostanie stacja monitoringu wizyjnego widowisk z
kamer zainstalowanych na scenie , w kuluarach sceny i na widowni - usprawiajfca pracc re2ysera.

r

Instalacjc wykonac kablem satelit mym a kable zasilajfce i wizyjne sprowadzic do rezyserki.

1.9 UKLADANIE PRZEWOD
Przewody w poszczegolny h pomieszczeniach zaplecza montowane bgdq
w sciankach konstrukcyjnych oraz w tynku.
Przewody zasilajace i sterownicze

bwodow oswietlenia sceny prowadzic nale2y po metalowych

konstrukcjach zadaszenia sceny w

etalowych korytkach o profilu zamknigtym.

1.10 OCHRONA PRZED DOT

IEM POSREDNIM

Instalacja wewn@trzna zapr jektowana jest w ukladzie sieci „TT". Jako grodek dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej zas

owano szybkie samoczynne wylqczenie realizowane za pomocq

wylgcznikow typu S, wylgczniko

ochronnych roznicowo-prgdowych o pradzie uplywu 30 mA, ktore

zapewniaj f odlgczenia urzadzeri s od napiccia zgodnie z normq. Wszystkie obwody nalezy wykonac
przewodami z zylami ochronnymi

E.

W instalacji elektrycznej z stosowano przewod ochronny (zyla przewodow ochronnych
o kolorze zoho-zielonym ). Przewo ochronny nalezy podlgczyc do wszystkich odbiornikow stalych.

do wszystkich opraw oswietlenio
wtykowych do"bolca" ochronnego

ch (jezeli posiadajq zacisk przewodu ochronnego) i w gniazdach

Przew6d ochronny nie mo' bye w 2adnym miejscu instalacji zabezpieczony bezpiecznikiem.
Przew6d ochronny w instalacji ele trycznej lokalu nie mote by6 polqczony z przewodem N.
W pomieszczeniach szczeg6lnie gro2onych (wilgoC - temperatura) zostosowano miejscowe
polaczenia wyr6wnawcze zwicks jgce pewno§6 dzialania zastosowanego systemu ochrony przed
pora2eniem prgdem elektrycznym.

1.11 OCHRONA ODGROMOW
Prawdopodobienstwo trafi nia pioruna w obiekty okregla sic na podstawie wska2nika
zagro2enia piorunowego - w.
P = R(Z+K) = 15 x 10

-4

A = S + 41h + 50h 2 = 1144 +4x648x 11)+50(11)= 1144+6512+6050=13706
w = n x m x N x A x p = I x I x215x 106x 13706 x 15 x 104=5,13x105
-5

-5

W= 5,13x10 >5x10
zagrozenie grednie, objet t uzytecznogci publicznej - ochrona odgromowa niezbcdna.

Z uwagi na funkcje budynk6w zap eczajak i konstrukcjc zadaszenia widowni oraz projektowane
zadaszenie sceny wykonanie instal cji odgromowej jest konieczne.
W instalacji odgromowej jako zw y poziome nale2y wykorzystaC metalowq konstrukcjc pokrycia
dachu sceny i jej zaplecza. Metalo e konstrukcje zadaszenia sceny i widowni nale2y polaczyC z
uziomem poziomym z bednarki Fe n 30 x 4 mm zakopaej na glcboko§6 min. 0,6 m z kablami
zasilajgcymi amfiteatr. Przewody uziemiajgce lgczy6 z otokiem za pomoc4 spawania zabezpieczajac
spawy przed korozJ4.

1.12 OCHRONA PRZED SKUT

MI PRZEPI C ATMOSFERYCZNYCH I l CZENIOWYCH

Ochronc przed skutkami p epicC atmosfervcznych i tgczeniowych zapewniono przez
zastosowanie dwustopniowych og nicznikow przepicC ETITEC - WENT ( producent ETI - POLAM

i
w PULTUSKU) lub DEHN - bloc zamontowanych w rozdzielni glownej RG . Zapewniaja one
ochrony stopnia,,B" i „C" jednoc §nie. Przy zasilaniu odbiornikow szczegolnie wrazliwych - centrala
telefoniczna, aktywne elementy si ci komputerowej , centralny punkt monitoringu wizyjnego - nale2y
zastosowac trzeci stopieri ochrony na chronionych odbiomikach.

1.13 OSWIETLENIE AWAR JNE I EWAKUACYJNE.
Instalacja elektryczna amfi eatru zostanie wyposazona w gt6wny wytfcznik prqdu
zamontowany w rozdzie] ni gtown j przystosowany do zdalnego wylaLczania przyciskiem AW w
zewn@trznej scianie budynku zap] cza . Wytgcznik ten odcina doplyw energii elektrycznej do
budynkow zaplecza i petnic bgdzi funkcjc wylgcznika przeciwpozarowego.
W zapleczu zastosowano o wietlenie awaryjne i bezpieczefistwa. W ciggach komunikacyjnych
budynku zostankzamontowane op awry oswietleniowe z modulem awaryjnym , ktory bgdzie przez 2
godziny po wyl4czeniu napiccia p zwalal na swiecenie oprawy - czas ten pozwoli na bezpiecznq
ewakuacjg osob . Oprawy zapewni minimalne natg2enie I Lx na powierzchni korytarzy.

1.14 UWAGI KONCOWE
- Wszelkie zmiany i odstgpstwa o projektu dopuszczalne sq po uzgodnieniu z projektantem.
- Calosc prac nalezy wykonac zg nie z obowi4zujgcymi normami, przepisami i wiedzg

A^N

techniczn4.
- Po wykonaniu instalacji nalezy d konac sprawdzajqcych pomiarow wszystkich instalacji,
wyniki zestawic w protokotac pomiarowych.
- Uzyte do budowy materialy i urz dzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie zgo nie z Zarzqdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji•z dnia 20.05.1994 r. sprawie wykazu wyrobow podlegaJ4cych obowigzkowemu
zgloszeniu do certyfikacji na znak ezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94, poz.
335/ oraz zgodnie z Rozporz4dzen em Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i eriow technicznych dotyczqcych wyrobow budowlanych /Dz. U.

i
Nr 10, poz. 48 z dnia 08.02.1995 r.k Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
t
aprobatami technicznymi stosowa ie do ustalen: Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 25 ).

