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Dzia 3 Rozwiązania techniczne
Instalacje

1.

ZAWARTOŚĆ

Projekt winien obejmować:
a.
kompleksowe instalacje elektryczne, skoordynowane z instalacjami informatycznymi, zabezpieczeniowymi, telefonicznymi i ppoż.,
b.

zasilanie specjalistycznych odbiorników PLACÓWKI ,

c.
zasilanie odbiorników klimatyzacji i wentylacji (ew. kurtyny powietrznej)
wraz z wymaganym odwzorowaniem stanu pracy,
d.
instalacje wewnętrzne strefy samoobsługowej (bankomat, drukarka, lub
terminal samoobsługowy).
e.
na projekcie muszą być zaznaczone miejsca wejść i przebieg na terenie
placówki głównego kabla energetycznego i głównego kabla teletechnicznego
f.
do projektu należy dołączyć rysunek koordynacyjny (wykonawczy) ze
zwymiarowanym jednoznacznie rozmieszczeniem opraw oświetleniowych,
puszek podłogowych, elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji, oraz
włazami rewizyjnymi dla potrzeb ułożenia i rewizji instalacji elektrycznych i IT
nad sufitem.
g.
podstawą do sporządzenia projektu winny być techniczne warunki
przyłączenia (występuje i uzgadnia inwestor ).
2.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE
winny być układane pod tynkiem w rurach in stalacyjnych, w korytach wielootworowych typu Suwałki, Legrand, lub w korytkach metalowych (w przestrzeni
między sufitem podwieszanym a stropem ), z zachowaniem wymogów PN-IEC
60364, WTWiO, oraz przepisów szczegółowych. W ciągach instalacyjnych należy
przewidzieć oddzielne komory/przegrody dla instalacji elektrycznych napięcia
ogólnego , napięcia gwarantowanego oraz ciągów przewodów informatycznych.
Trasy ciągów instalacyjnych (korytka) dla potrzeb informatycznych podlegają
akceptacyjnemu uzgodnieniu z działem informatycznym . Plan ułożenia koryt
i rur należy sporządzić jako oddzielny rysunek. Dla rurarzu pod instalacje
teleinformatyczne należy przewidzieć otwory rewizyjne przy przejściu rurarzu
między ścianą a podłogą. Na Sali Operacyjnej muszą być przewidziane
rewizje (60x60 cm) w miejscach przebiegu tras kablowych dla informatyki w
odległościach co 3 m .
3.
SYSTEM INSTALACJI: TN-S. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
System instalacji: TN-S. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: szybkie
wyłączenie napięcia. W uzasadnionych przypadkach należy stosować wyłączniki
różnicowoprądowe (obwody zasilające terminale komputerowe, bankomaty ,
gniazdka wtyczkowe , odbiorniki w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i
inne określone wymaganiami szczegółowymi). Nie dopuszcza się stosowania
wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych dla trzech obwodów
jednofazowych.

instalac je elek tryc zne
4.

INSTALACJA OCHRONY OD WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH

winna spełniać wymagania PN-IEC 62305, przewody odprowadzające winny
być oddalone od instalacji i urządzeń informatycznych na odległość co. 1m
(pomiar skrośny). Instalacja ochrony przed piorunowymi impulsami elektromagnetycznymi winna być zaprojektowana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 ,
PN-HD 60364-5-54 poprzez wykorzystanie metalowych elementów uzbrojenia,
konstrukcji , obudów urządzeń technicznych , uziomów sztucznych .
Ochronniki, wraz z wyposażeniem należy stosować firmy Dehn, OBO
Bettermann, lub innej o analogicznym standardzie, z sygnalizacją zadziałania.
W przypadku braku w obiekcie I stopnia ochrony, należy zastosować system
zespolony dla I i II stopień (np. Dehnwentil lub analogiczny ).
5.
INSTALACJĘ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH WRAZ Z UZIEMIENIEM
należy wykonać, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4 niniejszych
założeń, z zapewnieniem statycznej impedancji uziemienia nie przekraczającej
5 om (zalecane jest obniżenie wartości, stosownie do możliwości terenowych
do wartości 1 om). W pomieszczeniu technicznym należy zainstalować
listwę ekwipotencjalną (Dehn lub analogiczną ), połączoną bezpośrednio z
uziemieniem ochronnym obiektu. Nie dopuszcza się wykorzystania zacisku PE w
złączu kablowym lub rozdzielnicy głównej budynku jako jedynego uziemienia.
6.

MATERIAŁY

Wszystkie instalacje winny być zaprojektowane jako wymienialne, miedziane.
Dobór przekrojów przewodów winien być dokonany w oparciu o normę PNIEC 60364-5-523. ‘Uziemienia i przewody ochronne winny spełniać warunki
określone w PN-IEC 60364-5-54.

b.

Oświetlenie strefy otwartej : sala operacyjna ,

c.
Znaki bezpieczeństwa oświetlenia wewnętrznego .
Dla oświetlenia awaryjnego przewiduje się oprawy awaryjne z własnym
zasilanie ; minimum 1 godzina świecenia ; zalecane oprawy LED ; oprawy z
autotestem ; znaki bezpieczeństwa wyposażone w piktogramy ; muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Józefów .
9.

INSTALACJA OŚWIETLENIA NOCNEGO

Oświetlenie nocne sali operacyjnej stanowi część oświetlenia podstawowego.
W pracy bezawaryjnej spełnia również wymogi oświetlenia pracy kamer oraz
oświetlenia dojścia i wyjścia dla personelu. Oświetlenie nocne sterowane jest
równolegle zegarem astronomicznym z możliwością załączania ręcznego, z
tablicy TG, a opcjonalnie także łącznikiem oświetleniowym.
Oświetlenie nocne obejmuje:
•
wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego na sali obsługi
•
wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego w wiatrołapie (jeżeli
występuje)
•
oprawy oświetlenia podstawowego w strefie 24 (jeżeli występuje)
•
logo, logo bankomatu itp.
10.

INSTALACJA NAPIĘCIA DEDYKOWANEGO

W placówkach należy zainstalować zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/ 230V
o podwójnej konwersji napięcia. W przypadku projektowania Placówek, w
których zapotrzebowanie mocy po stronie napięcia gwarantowanego przekracza wartość mocy dyspozycyjnej UPS, typ UPS należy uzgodnić z Poczta Polską
Należy przewidzieć układ EPO (wyłączenie awaryjne napięcia dedykowanego .

7.

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE WNĘTRZ

Oświetlenie podstawowe wnętrz należy zaprojektować zgodnie z PN-IEC
12464-1:2003 . Do projektu należy dołączyć komplet obliczeń oświetlenia,
zgodnie z kryteriami podanymi w w/w Normie. Należy stosować
energooszczędne źródła światła. W strefach operacyjnych oprawy winny
być w wykonaniu bezcieniowym. Zapłonniki w oprawach elektroniczne
energooszczędne.
W strefie klienta należy stosować oprawy oświetleniowe wpuszczane typu
kubełkowego (downlight).

8.

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z PN-EN 1838 , PN-EN
50172 .
W obiektach przewiduje się :
a.
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej : ciągi komunikacyjne , pomieszczenia
do pracy czasowej i techniczne bez światła dziennego ,

Wielkość UPS-ów dla poszczególnych placówek :
- placówki kat. A - 10kVA (dla stanowisk pracy) + 2kVA (dla serwerowni) ,
- placówki kat. B - 6kVA (dla stanowisk pracy) + opcjonalnie 2kVA (dla
serwerowni) ,
- placówki kat. C - 3kVA (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest
mniejsza moc UPS dostosowana do ilości stanowisk komputerowych),
Uwaga: Przy doborze zabezpieczeń przelicznikowych należy uwzględniając
zabezpieczenia UPS.
Uwaga: Przy doborze zabezpieczeń przelicznikowych należy uwzględniać
zabezpieczenia UPS.
11. ROZDZIELNICE
Rozdzielnice należy zaprojektować typowe Legrand , Eaton , lub podobne z
atestem – wyposażenie wyłącznie przystosowane do zainstalowania na szynie
TH35-7,5. W rozdzielnicach wymagana kontrola napięcia , drzwiczki rozdzielnic
zamykany na zamek bębenkowy , zamykane na wspólny Klucz.

rew. 05

2013 07 10

strona 81

