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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja dodatkowego monitoringu, dodatkowych 

sygnalizatorów pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników instalacji 

oświetleniowej w garażu podziemnym w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. 

Raciborskiej 50 w Katowicach. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 montaż kamer, zasilaczy oraz rejestratora cyfrowego, 

 montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych, 

 przycisków dostępowych, 

 montaż czujników ruchu dla sterowania oświetleniem w garażu, 

 montaż rozdzielnicy sterowania oświetleniem w garażu podziemnym;  

 
2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora, 

- podkład architektoniczny, 

- obowiązujące normy i zarządzenia  

 
3. Instalacja dodatkowego monitoringu 

Istniejącą instalację monitoringu należy rozbudować. W pomieszczeniu centrali 

bezpieczeństwa, w istniejącej szafie RACK należy zabudować dodatkowy rejestrator typu 

TVR-4416-HD,  do którego należy podłączyć wszystkie nowoprojektowane analogowe 

kamery typu TVD-2404. Pomiędzy szafą RACK, a biurkiem portiera należy ułożyć kabel 

HDMI oraz zabudować monitor LED 21” w celu wizualizacji rozbudowywanego 

monitoringu.  

Instalację monitoringu należy wykonać przewodem YWDXpek 75 1,0/4,8. Przewody 

ułożyć na istniejących korytach kablowych, a w przypadku braku koryt w rurach 

instalacyjnych RL. Zasilanie kamer należy wykonać przewodem OMY 3x1,5mm
2
 z 

projektowanych zasilaczy 230V/24V. Zasilanie zasilaczy wykonać przewodem YDY 

3x1,5mm
2
 w istniejącej rozdzielnicy RAA. Szczegóły instalacji pokazano na rys. E-01, E-

02, E-03 oraz E-05  

4. Instalacja dodatkowych sygnalizatorów pożarowych 

Instalację dodatkowych sygnalizatorów pożarowych należy wykonać przewodem HDGs 
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3x1,5mm
2
, prowadzić na uchwytach systemu E-90, prowadzić nad istniejącym sufitem 

podwieszanym, wykorzystać istniejące szachty kablowe. Sygnalizatory typu  

SA-K7N/6m  zabudować na suficie w miejscach wskazanych na rys. E-06, E-07, E-08, E-

09 oraz zasilić z dedykowanego zasilacza poprzez moduł rozszerzający linię dozorowaną 

typu 4G/2R. Moduł rozszerzający należy podłączyć przewodem typu YnTKSYekw 

2x2x0,8 do istniejącej linii dozorowanej R1 na końcu linii. Zasilacz wraz z modułem 

zabudować w pomieszczeniu portierni. Schemat ideowy instalacji pokazano na rys. E-05. 

5. Instalacja dodatkowych modułów dostępowych 

Istniejącą instalację kontroli dostępu należy rozszerzyć o dodatkowe przyciski (kluczyki) 

blokady drzwi PB typu DANTOM w pokoju nauczycielskim pom.205 oraz w Sali kinowej 

pom. 208. Do przycisków PB należy doprowadzić przewód typu U/UTP kat.5e 4x2x0,5 

mm z istniejącego modułu kontroli dostępu zgodnie z rysunkiem E-10. W celu 

rozszerzenia wejść i wyjść istniejących modułów kontroli dostępu należy zastosować 

moduły typu ATS1810 oraz ATS1202. 

6. Instalacja dodatkowych czujników ruchu w garażu podziemnym 

Istniejącą instalację oświetlenia w garażu podziemnym należy rozbudować. W tym celu 

zaprojektowano dodatkowe czujniki ruchu oraz przebudowano istniejące do nowych 

lokalizacji. Ponadto zaprojektowano rozdzielnicę RSOPP do ręcznego uruchamiania 

oświetlenia w garażu podziemnym. Szczegóły na rys. E-11, E-12, E-13 oraz E-14. 

7. Ochrona przed porażeniem 
 

7.1. Ochrona podstawowa. 

W projektowanej instalacji jako środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim, należy 

zastosować osłonięcie części czynnych izolacją i odpowiednimi obudowami urządzeń. 

7.2. Ochrona przy uszkodzeniu. 

Do ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania 

poprzez instalowanie wyłączników nadprądowych. Części przewodzące dostępne urządzeń 

elektrycznych należy połączyć z żyłą ochronną – PE, albo stosować urządzenia II klasy 

ochronności lub o izolacji równoważnej. 

7.3. Połączenia wyrównawcze. 

Istniejące na obiekcie. 
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8. Uwagi końcowe 
 

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje w jego 

zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały  

w projekcie omówione. Po ukończeniu robót elektrycznych, należy wykonać badania i pomiary 

kontrolne całej instalacji elektrycznej, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a ich 

wyniki zestawić w odpowiednich protokołach.  

Ilekroć w dokumentacji projektowej  jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie 

typu… lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak 

zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż 

zaproponowany. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej i innych załącznikach znaki 

handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie 

do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na 

producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia traktuje się jako 

informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb 

Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i 

walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów 

produktu wskazanego w dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który 

do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność 

przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. 

 

9. Dokumenty odniesienia 
 

 Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów, z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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 Katalogi producentów wyrobów elektrycznych 

 Norma PN-IEC 60364-1:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot I wymagania podstawowe” 

 Norma PN-HD 60364-4-41:2009  „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym" 

 Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne” 

 Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór I 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie” 
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10. Oświadczenia i uprawnienia projektantów 

   

Rybnik, 12.12.2016 r. 

   /miejscowość, data/ 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy: 
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pożarowych, modułów dostępowych oraz czujników ruchu instalacji oświetleniowej w garażu 

podziemnym w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach 

/nazwa inwestycji/ 

40-074 Katowice, ul. Raciborska 50 

/adres budowy/ 

wykonany dla: 

Akademia Sztuk Pięknych 

/nazwa inwestora/ 

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37 

/adres inwestora/ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
   

  /Projektant/ 
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