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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu
OŚWIADCZENIE
projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja niżej podpisany

Wojciech Gąsiorek

Numer uprawnień:

WKP/0392/PWOE/12

Numer przynależności do izby:

WKP/IE/0084/13

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oświadczam, że projekt wykomnawczy dotyczący :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie
ul. 11-Listopada dz. nr ewid. 520/4, 527/2

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przygodzice, dnia 17.12.2015r.

................................
(podpis)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
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4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
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5. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
projektanta
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6. Warunki przyłączenia do sieci
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7. Opis techniczny – zagospodarowanie terenu
•

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ przy 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie
ul. 11-Listopada dz. nr ewid. 520/4, 527/2.
•

Stan istniejący

Teren objęty inwestycją to działka nr 520/4, 527/2
•

Stan projektowy

Planowany obiekt zasilany będzie z złącza ZK(poza opracowaniem), kablem typu YAKXS
5x35mm2, który należy wprowadzić do złącza kablowego ZK-PWP. Kabel należy prowadzić rurze
ochronnej DVK75.
Oświetlenie elewacji budynku - zaprojektowano oprawami doziemnymi LED typu URAN
10 LED Pro. Instalację oświetlenia terenu zasilić kablem YKY 3x1,5mm2. Kabel prowadzić w
ziemi w rurze typu DVK50.
Linie kablowe niskiego napięcia układać w ziemi na głębokości minimum 70cm na
podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości
co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a
następnie folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości min. 0,5mm.
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w
pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów
i chodników, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części
terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzją o warunkach zabudowy albo
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego – nie dotyczy
- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie dotyczy
- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie dotyczy
- Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – nie dotyczy
- inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych – nie dotyczy
Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy
Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych
ul. 11 Listopada i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dz. nr 520/4, 527/2, obręb ewid. 0005 Godziesze Wielkie
Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Małe

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe

- w przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia –
nie dotyczy
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8. Opis techniczny – instalacja elektryczna
•

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ przy 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie
ul. 11-Listopada dz. nr ewid. 520/4, 527/2.
•

Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu,
- umowa z siecią elektroenergetyczną,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury

•

Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objęto:
- instalacje zewnętrzne
- montaż złącza ZK-PWP
- rozdzielnica główna RG
- instalację gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania;
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalację przyzywową
- instalacja uziemiająca i odgromowa

• Zasilanie obiektu.
Ze złącza ZK-PWP należy poprowadzić kabel typu YAKXS 5x35mm2 i wprowadzić do
rozdzielnicy głównej RG. Kabel należy prowadzić rurze ochronnej DVK75 pod posadzką.
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Zgodnie z wymogami dla budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Wyłącznik z przyciskiem zabudować w skrzynce przy wejściu głównym do obiektu. Przycisk
zabudować w skrzynce koloru czerwonego, z opisem „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.”.
Przycisk wyposażyć łącznik i podłączyć do wyzwalacza wzrostowego rozłącznika w złączu ZKPWP, kablem HDGs 2x1,5mm2. Użycie przycisku spowoduje wyłączenie napięcia w całym
obiekcie.
• Rozdzielnica główna RG
Dla zasilania odbiorów zaprojektowano rozdzielnicę
zainstalować w pomieszczeniu wskazanym na rysunku.
Wewnątrz umieszczona będzie aparatura modułowa:
- rozłącznik kompaktowy
- rozłączniki bezpiecznikowe

główną RG. Rozdzielnicę główna
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- sygnalizacja obecności napięcia zasilania
- analizator parametrów sieci
- ochronniki
-wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów.
• Instalacja oświetlenia.
Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN
12464-1. Oświetlenie zasilane jest ze źródła prądu przemiennego 230VAC. Instalację
oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Instalację oświetleniową prowadzić pod
tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB lub w korytach kablowcyh. W
pomieszczeniach sanitarnych stosować oprawy i osprzęt o odpowiednim stopniu szczelności.
Oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku dróg
ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej
linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. W strefie otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Jeśli punkty
pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajduje się na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie
oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. Oprawy ewakuacyjne powinny
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mieć potrzymanie na czas 1 godzin.
•

Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V i urządzeń.
Obwód gniazd 230V zasilane będzie z tablic rozdzielczych, przewodami typu YDY
3x2,5mm2, układanymi pod tynkiem w rurach ochronnych. Obwody 400V będą zasilane
przewodami YDY 5x2,5mm2. Instalację prowadzić pod tynkiem lub w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RB lub korytach kablowych.
Obwody gniazd 230/400V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i
wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA, wg rysunków.
W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt szczelny IP44.
Urządzenia wentylacji, podgrzewacze wody oraz podgrzewane wpusty zasilić kablami
zgodnie ze schematem.
•

Instalacja strukturalna

Okablowanie strukturalne w układzie gwiazdy, zaprojektowane jest dla wymagań technicznych kat. 6 i obejmuje poszczególne pomieszczenia. Wszystkie stanowiska robocze zostaną wyposażone w dwa gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6 połączone dwoma 4-ro parowymi skrętkami
miedzianymi FTP kat. 6, w powłoce PVC lub LSOH z szafą dystrybucyjną, umożliwiając dostęp
do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Punkty elektryczno-logiczne w pomieszczeniach zostaną dodatkowo wyposażone w 2 gniazda dedykowane 230V
“DATA”.
W obiekcie przewiduje się lokalizację głównego punktu dystrybucji GPD – wykonanych jako
szafy ze szklanymi drzwiami oraz perforacją ścian o wymiarach 600x600x900 i wysokości 18U,
zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym.
Do projektowanej szafy LAN przewiduje się doprowadzić sygnał telefoniczny i łącze
Wszystkie kable logiczne powinny być poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub
kanałach instalacyjnych. W instalacjach podtynkowych prowadzić kable w rurkach osłonowych,
natomiast w listwach natynkowych kable logiczne mają być oddzielone od kabli elektrycznych
przegrodą.
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•

Instalacja przywoławcza
W toalecie dla niepełnosprawnych przewidziano instalację przywoławcza. Instalację zasilić z
wydzielonego obwodu. Elementy systemu przedstawione na rysunku.
• Instalacja odgromowa.
Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromową. Jako przewód odprowadzający poziomy wykorzystać pokrycie dachu
(grubość blachy min. 0,5mm). Zadaszenie nad wejściem zabezpieczyć prętem stalowym
ocynkowany FeZn φ 8mm montowany na dachu. Drut należy montować za pomocą
odpowiednich uchwytów dopasowanych do pokrycia dachowego. Drut połączyć z pokryciem
dachu. Na dachu projektuje się iglice kominowe h=1m, które należy połączyć z blachy przy
użyciu odpowiednich uchwytów..
Do przewodu odprowadzającego poziomego zostaną podłączone z zachowaniem ciągłości
metalicznej przewody odprowadzające pionowe FeZn φ 8mm. Przewód odprowadzający pionowy
prowadzić p/t w rurze odgromowej. Zainstalować złącze kontrolne, złącze powinno mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie M10. Złącze zabudować w obudowie do
elewacji.
Uziemienie wykonać bednarką FeZn 30x4mm. Uziemienie fundamentowe. Zastosować kratownicę, taśmę prowadzić pod filią, chudym betonem. Bednarkę wyprowadzić do złącz kontrolnych. Połączenia z uziomem wykonać poprzez spawanie, a miejsca spawania zabezpieczyć
przed korozją.
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej nie może przekroczyć wartości 10 Ω.
• Instalacja przeciwoblodzeniowa.
W budynku została zaprojektowana instalacja przeciwoblodzeniowa, która chroni odwodnienia liniowe. Kable grzejne (np. VCDR prod. Elektra) ułożyć zgodnie z rysunkiem.
ElektraVCDR są gotowymi do instalacji kablami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normą
PN-EN 60335-2-83. Składają się z przewodu grzejnego o mocy 20W/m odpornego na działanie
promienii UV zakończonego specjalnym przewodem zasilającym.
Pracą kabli będzie sterował regulator temperatury typu ETOG2/4550 (zainstalowany w rozdzielnicy RG) do którego należy podłączyć czujnik wilgoci i temperatur typ RTOG-55 (zainstalowany na dachu). Z rozdzielnicy WG wyprowadzić dwa kable typu YDY 3x2,5mm2 i doprowadzić
do puszek instalacyjnych w których podłączyć projektowane kable grzejne.
• Instalacja połączeń wyrównawczych.
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi
posiadać ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie
podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod
napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć
niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS, były spełnione
warunki:
· wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia,
· za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z
przewodem PE.
W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące
obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyrównawcze (GSW) umieścić w
rozdzielnicy RG. Do szyny GSW podłączyć:
· przewody uziemiające,
· przewody ochronne PE,
· metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
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· metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
· miejscowe szyny wyrównawcze,
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy
wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział
w ochronie powinny mieć barwę zgodnie z normą. Ochronę dodatkową przed porażeniem
prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30mA. W
pomieszczeniach sanitariatów należy przy instalowaniu gniazd, łączników i opraw
oświetleniowych przestrzegać wymiarów stref ochronnych.
•

Obliczenia techniczne

Lp. Połączenia
Pi
Jednostka
1 Obwody gniazd dedykowanych
2 Obwody gniazd ogólnych
3 Podgrzewacze wody
4 Oświetlenie
5 Wentylacja i klimatyzacja
6 Kable grzejne
Ra ze m RG

Kz
kW
2,0
10,0
15,0
3,0
6,0
1,3
37,3

cosF
0,80
0,40
0,10
1,00
0,80
0,80
0,43

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Pz
kW
1,6
4,0
1,5
3,0
4,8
1,0
15,9

Ib

In

Typ kabla

A

A

24,2

25

Iz

War 1
Ib=<

A

YAKXS 5x35mm2

126

24,2

In=<

25,0

Iz

126,0

War 2
1,6 In=< 1,45 Iz

40,0

182,7

TAK

k - współczynnik jednoczesności
Pi - Moc zainstalowana
Pz - moc szczytowa
Ib - Prąd obciążenie
In - Prąd nastawczy aparatu
Iz - Obciążalność długotrwała przewodu
I2 - Najmniejszy prąd powodujący zadziałanie (członu przeciążeniowego) zabezpieczenia nadprądowego, czyli jego górnym prądem pobierczym
I2=x*In gdzie :
x=1,45 - dla instalacyjnych wyłączników nadprądowych (<1h)
x=1,6 - dla bezpieczników gG o prądzie znamionowym 16A i większym (<1-4h)
x=1,9 - Dla bezpieczników gG o prądzie znamionowym 6 i 10A (<1h)
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9. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK TRADYCJI GMINY GODZIESZE
WIELKIE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
Adres obiektu budowlanego: 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie
ul. 11-Listopada dz. nr ewid. 520/4, 527/2
Opracował: mgr inż. Wojciech Gąsiorek
63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3
Data: 17 Grudzień 2015
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Część opisowa
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
- instalacje zewnętrzne
- montaż złącza ZK-PWP
- rozdzielnica główna RG
- instalację gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania;
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja uziemiająca i odgromowa
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
Na terenie działki nie znajdują się obiekty.
3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla
pracowników budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy należy wygodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób
postronnych.
Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje się czynne budynki oraz ulica i ciąg pieszy.
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych.
- Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone
umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa
ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia
pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki
opatrunkowe.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
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- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla
życia i zdrowia pracowników.
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras
napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki
opatrunkowe.
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.
Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub
osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach. Zastosowanie oświetlenia placu
budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy.
Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.
Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości .
Wykonanie nad przejściami daszków i osłon.
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę
niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakowa
.
Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i
pewnie zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).
UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr
47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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10. Rysunki
Plan sytuacyjny

rys. IE PS

Schemat rozdzielnicy RG

rys. IE-01

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń – rzut przyziemia

rys. IE-02

Instalacja oświetlenia – rzut sufitów

rys. IE-03

Instalacja uziemienia – rzut przyziemia

rys. IE-04

Instalacja odgromowa, przeciwoblodzeniowa – rzut dachu

rys. IE-05

Instalacja przyzywowa – rzut przyziemia

rys. IE-06

Schemat instalacji LAN

rys. IE-07
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