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Załącznik nr 2 – Opis prac wykonawczych 

 

1. Wentylacja pomieszczenia gospodarczego 

 

Dla potrzeb przewietrzania pomieszczenia gospodarczego projektuje się rozbudowę instalacji wentylacji 

mechanicznej parteru. Projektuje się zastosowanie nawiewnego zaworu o wydajności 100 m3/h oraz 

zrównoważonego wyciągu o tej samej wydajności. Przewody obsługujące pomieszczenie gospodarcze należy 

podłączyć do kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym  

w komunikacji parteru. 

Nawiew należy wpiąć do przebiegającego przy ścianie kanału ø200 z zastosowaniem trójnika ø200 / ø200 / 

ø160, natomiast wywiew wpiąć do kanału 450x200 jako trójnik 450/200 / ø160. 

 

2. Oświetlenie i gniazda wtykowe dla pomieszczenia magazynu 

 

2.1. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie oświetlenia magazynu należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy ROS2, z rezerwowego obwodu 

F48 zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym B16A/1P, wyłącznik wymienić na wyłącznik B10A/1P. 

Rozdzielnica ROS2 zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji P009 (rys.IE02). Zasilanie wykonać 

przewodem NHX2 3x1,5 mm2. 

Przewód wprowadzić do istniejącej rozdzielnicy. Instalację zasilić wprowadzając przewód zasilający do 

puszki aparatowej wyłącznika projektowanego oświetlenia. 

 

2.2. Oświetlenie magazynu 

Instalację oświetlenia magazynu należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu N2XH o przekroju 

przewodów 1,5 mm2. Przewody należy układać w istniejących i nowo zabudowanych korytarzach 

kablowych i rurach osłonowych RVs. Stosować rury nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Instalację 

oświetleniową wykonać w oparciu o oprawy oświetleniowe wg rysunków IE02 planu instalacji 

elektrycznej. 

 

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą: PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 
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Oświetlenie zaprojektowano przy pomocy programu wspomagającego projektowanie DIALUX w oparciu o 

oprawy oświetleniowe firmy PXF LIGHTING wyposażone w ledowe źródła światła. Typ opraw podano na 

rys. IE02. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą wyłącznika instalacyjnego 2-biegunowego. 

 

3. Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych 

 

Zasilanie instalacji gniazd należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy ROS2, z rezerwowego obwodu F49 

zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym B16A/1P Wyłącznik wymienić na różnicowo prądowy 

(ewentualnie dobudować nowy) z członem zwarciowym i przetężeniowym B16A/0,03A 2P. 

Rozdzielnica ROS2 zlokalizowana jest w pomieszczeniu komunikacji P009 (rys.IE02). Zasilanie wykonać 

przewodem NHX2 3x2,5mm2. Przewody należy układać w istniejących i nowo zabudowanych korytarzach 

kablowych i rurach osłonowych RVs. Stosować rury nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Przewód wprowadzić do istniejącej rozdzielnicy. Instalację zasilić wprowadzając przewód zasilający do puszki 

aparatowej gniazda wtykowego projektowanej instalacji. 

 

 

     [opis sporządzony na podstawie pełnego opracowania technicznego] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invest-park.com.pl/
mailto:invest@invest-park.com.pl

