


OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy ciągów pieszych, oświetlenia przy

ciągach, elementów małej architektury oraz monitoringu w parku przy Sanatorium

Bajka w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja, i modernizacja obiektu Sanatorium

Uzdrowiskowego Bajka poprzez „Rewitalizację zabytkowego parku sanatoryjnego –

przebudowa alejek, oświetlenia, mała architektura uzdrowiskowa”.

Działka nr ewid. 2374 ; Obręb 0002 Horyniec – Zdrój.

1. Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora.

 Uzgodnienia z Inwestorem.

 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

 Wyciąg z MPZP.

 Obowiązujące normy i przepisy.

2. Stan istniejący

Teren działki 2374 objęty jest ochroną konserwatorską.

Działka zabudowana jest budynkiem pałacu obecnie sanatorium BAJKA, budynkiem oficyny

obecnie Zakład Przyrodoleczniczy, elementami małej architektury, amfiteatrem, ciągiem

pieszymi, alejkami spacerowymi oraz innymi obiektami.

Niezabudowana powierzchnia działki nr ewid. 2374 to powierzchnia trawiasta, powierzchnia

zadrzewiona oraz powierzchnia dwóch stawów. Na działce występuje starodrzew od strony

północnej i po stronie wschodniej zespołu zabytkowego. Przy wejściu na działkę

z ul. Sobieskiego poza ogrodzeniem części pałacowo – parkowej znajdują się miejsca

postojowe dla samochodów osobowych.

Działka nr ewid. 2374 jest uzbrojona w wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację

ogólnospławną, kanalizację deszczową, sieć cieplną, instalację zbiornikową na gaz płynny,

linię energetyczną doziemną nn oraz oświetlenia terenu.

Od strony wschodniej granicy działki 2374 znajduje się droga publiczna. Wzdłuż drogi

publicznej występuje zabudowa użyteczności publicznej i mieszkaniowa.

Zachodnia część terenu działki sąsiaduje z terenem niezabudowanym trawiastym,

porośniętym drzewami.

Od strony północnej znajduje się działka niezabudowana, porośnięta trawą i drzewami oraz

pas terenu trawiastego porośniętego drzewami, za którymi znajduje się droga publiczna

wzdłuż której występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.



Od strony południowej granicy działki znajdują się nieliczne zabudowania mieszkalne

jednorodzinne oraz inne budynki niemieszkalne.

3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

• Na istniejących ciągach komunikacji pieszej projektuje się wymianę nawierzchni

asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię

mineralną. Projektuje się  również wymianę istniejących krawężników betonowych

i obrzeży trawnikowych betonowych. Powierzchnia utwardzenia  pozostaje bez zmian

w stosunku do stanu istniejącego i wynosi F=5.409,31 m2  

• Oświetlenie terenu przy ciągach komunikacji:

- słupy oświetlenia terenu w ilości 15 szt zasilane kablem doziemnym YKY 5x6 mm2

o długości 243,5/288,5m. Powierzchnia zabudowy fundamentami słupów

oświetleniowych F=0,45 m2

- oprawy dogruntowe w ilości opraw  70 szt. zasilane kablem elektrycznym doziemnym

YKY 5x6mm2 o długości 935,5/1082,5m oraz kablem  YKY 3x1,5 mm2 o długości

412,00/552,00 m. Powierzchnia zabudowy oprawami  dogruntowymi F=3,50 m2.

• Budowa instalacji monitoringu terenu w ilości 16 szt. kamer.

-  kabel teleinformatyczny instalacji monitoringu UTP 4x2x0,5 kat.6 żelowany, długość

L=102,00 m/120,00 m,

• Rury ochronne na kablach elektrycznych i teleinformatycznych: Ø50 długość L=6,00 m

– 3 szt.,Ø50 długość L=10,00 m – 1 szt., , Ø50 długość 4,00 m – 2 szt.,Ø50 długość

3,00 m - 4 szt., Ø160 długość 5,00 m – 1 szt., Ø160 długość 3,00 m – 1 szt.,

• Elementy małej architektury:

- urządzenia do ćwiczeń ze strefą ochronną trawiastą  usytuowane przy alejkach

spacerowych w ilości 8 szt. Łącznie, powierzchnia zabudowy fundamentami

konstrukcji nośnej urządzeń F=0,25 m2

- na utwardzonej nawierzchni kostką oraz na nawierzchni mineralnej projektuje się

ustawić ławki w ilości 79 szt  i  kosze na śmieci w ilości 48 szt.

- na powierzchni biologicznie czynnej trawiastej przy ciągach komunikacji pieszej

projektuje się zamontować na słupkach fundamentowych  ławki w ilości 12 szt. i kosze

na śmieci w ilości 10 szt. Łącznie powierzchnia zabudowy konstrukcji nośnej ławek

i koszy F=0,05 m2.

4. Wymagania dotyczące osób trzecich

Sposób zagospodarowania działki nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje

ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody,



kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. Inwestycja ta

nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt

ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby.

5. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty podlegają ochronie konserwatorskiej i jest

wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: A-451 z 11.07.1991.

Wójt Gminy Horyniec – Zdrój postanowieniem znak: G.6220.11.2020 z dnia 31-07-2020 r.

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla

przedsięwzięcia  pod nazwą przebudowa ciągów pieszych, oświetlenia przy ciągach,

elementów małej architektury oraz monitoringu w parku przy Sanatorium Bajka w ramach

zadania Kompleksowa rewitalizacja, i modernizacja obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego

Bajka poprzez „Rewitalizację zabytkowego parku sanatoryjnego – przebudowa alejek,

oświetlenia, mała architektura uzdrowiskowa”.

6. Bilans działki

• Całkowita powierzchnia działki nr ewid. 2374  F=98.048,00 m2

• Łącznie powierzchnia zabudowy objęta planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym

        F= 5.413,51 m2

• Powierzchnia zabudowana budynkami, elementami małej architektury, ogrodzeniem oraz

innymi obiektami  F=  3.867,34 m2

Łącznie powierzchnia zabudowana F= 9.280,85 m2

Powierzchnia biologicznie czynna w tym powierzchnia stawów F= 88.767,15 m2 .

7. Uwagi

• Trasę przebiegu projektowanej instalacji kablowej policznikowej, słupów oświetleniowych

i opraw dogruntowych powinien wytyczyć uprawniony geodeta.

• Trasę projektowanych kabli oświetlenia terenu i monitoringu poprowadzono w znacznej

odległości od drzew. Wykopy należy wykonać ręcznie pod nadzorem dendrologa.

Wykopy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami i

przepisami BHP.

• Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące i projektowane

uzbrojenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,



krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację.

• Przed zasypaniem rurociągów należy powiadomić uprawnionego geodetę w celu

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

• Używać należy wyłącznie materiałów posiadających atest.

• Wszystkie gotowe materiały i urządzenia montować zgodnie z instrukcją producenta.

Opracował:





OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ciągów pieszych, oświetlenie przy ciągach,

elementy małej architektury oraz monitoringu w Parku przy Sanatorium Bajka

w ramach zadania pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja, i modernizacja obiektu

Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka poprzez „Rewitalizację zabytkowego parku

sanatoryjnego – przebudowa alejek, oświetlenia, mała architektura uzdrowiskowa”.

1.Podstawa opracowania.

− zlecenie Inwestora,

− uzgodnienia z Inwestorem,

− wyciąg z MPZP,

− obowiązujące normy i przepisy.

2.Stan istniejący.

Teren działki 2374 objęty jest ochroną konserwatorską.

Działka zabudowana jest budynkiem pałacu obecnie sanatorium BAJKA, budynkiem oficyny

obecnie Zakład Przyrodoleczniczy, elementami małej architektury, amfiteatrem, ciągiem

pieszymi, alejkami spacerowymi oraz innymi obiektami.

Niezabudowana powierzchnia działki nr ewid. 2374 to powierzchnia trawiasta, powierzchnia

zadrzewiona oraz powierzchnia dwóch stawów. Na działce występuje starodrzew od strony

północnej i po stronie wschodniej zespołu zabytkowego. Przy wejściu na działkę

z ul. Sobieskiego poza ogrodzeniem części pałacowo – parkowej znajdują się miejsca

postojowe dla samochodów osobowych.

Działka nr ewid. 2374 jest uzbrojona w wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację

ogólnospławną, kanalizację deszczową, sieć cieplną, instalację zbiornikową na gaz płynny,

linię energetyczną doziemną nn oraz oświetlenia terenu.

Od strony wschodniej granicy działki 2374 znajduje się droga publiczna. Wzdłuż drogi

publicznej występuje zabudowa użyteczności publicznej i mieszkaniowa.

Zachodnia część terenu działki sąsiaduje z terenem niezabudowanym trawiastym,

porośniętym drzewami.

Od strony północnej znajduje się działka niezabudowana, porośnięta trawą i drzewami oraz

pas terenu trawiastego porośniętego drzewami, za którymi znajduje się droga publiczna

wzdłuż której występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Od strony południowej granicy działki znajdują się nieliczne zabudowania mieszkalne

jednorodzinne oraz inne budynki niemieszkalne.



3.Stan projektowany

Projektuje się przebudowę nawierzchni ciągów pieszych i alejek spacerowych przy

sanatorium Bajka oraz elementy małej architektury jak urządzenia do ćwiczeń, ławki, kosze

oraz oświetlenie terenu i monitoring.

Nawierzchnię asfaltową i betonową wymienia się na nawierzchnię utwardzoną z kostki

brukowej. Wymienia się również krawężniki betonowe i obrzeża.

- nawierzchnia utwardzona kostką brukową o grubości 8 cm układana na istniejącej

nawierzchni asfaltowej i betonowej, powierzchnia utwardzenia F=1997,00 m
2
.

- krawężniki betonowe o wymiarach 15/12 x 30 x 100 cm (szer. x wys. x dł.), łączna długość

L=453,00 m, powierzchnia zabudowy krawężnikiem betonowym F=67,95 m
2
.

- nawierzchnia utwardzona kostką brukową o grubości 6 cm układana na istniejącej

nawierzchni asfaltowej i betonowej, powierzchnia utwardzenia F=303,00 m
2
.

- obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach 8 x 25 x 100 cm (szer. x wys. x dł.), łączna

długość L=182,00 m, powierzchnia zabudowy obrzeżem trawnikowym F=14,56 m
2
.

Projektuje się również wymianę nawierzchni alejek spacerowych asfaltowych i z płytek

betonowych na nawierzchnię mineralną, wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną.

Wymienia się również obrzeża trawnikowe betonowe.

- nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana, powierzchnia utwardzenia

F=2862,00 m
2
.

     - obrzeża trawnikowe betonowe o wymiarach 8 x 25 x 100 cm (szer. x wys. x dł.), łączna

długość L=2060,00 m, powierzchnia zabudowy obrzeżem trawnikowym F=164,80 m
2
.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - Z ELEMENTÓW STALOWYCH  I  DREWNA

ŁAWKA Z OPARCIEM (szt. 91)
• Długość - 180 cm

• Wysokość ławki 73 cm

• Szerokość siedziska 40 cm

• Podstawa – odlewy żeliwne malowane proszkowo

• Szczeble z drewna iglastego – świerk

• Kolorystyka ławki do uzgodnienia

KOSZ  (szt. 58)
• wysokość - 70 cm

• pojemność 35 L

• szerokość 40 cm

• długość 40 cm



• konstrukcja stalowa, malowana proszkowo

• listwy z drewna iglastego - świerk

• wkład z popielnicą

URZĄZENIA DO ĆWICZEŃ (8 szt.)

• Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø89 i Ø114 mm i grubości
3,6mm

• Fundament pod konstrukcję nośną z betonu C16/20

• Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubości 3mm
z otworami odprowadzającymi m.in. wodę. Dodatkowo malowane proszkowo farbą
odporną na zarysowania.

• Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem, poprzez zastosowanie
wewnętrznych ograniczników odbojowych.

• Malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkład cynkowy + kolor
właściwy.

Urządzenia do ćwiczeń:

• Narciarz surfer z pylonem 1 stanowisko

• Expander z pylonem 1 stanowiska

• Orbitrek z pylonem 1 stanowisko

• Biegacz z pylonem 1 stanowisko

• Wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1 stanowisko

• Prasa nożna z pylonem 1 stanowisko

• Wioślarz z pylonem 1 stanowisko

• Jeździec konny z pylonem 1 stanowisko

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ o gr.8 cm

Wykonać z następujących warstw:

• kostka betonowa gr 8 cm,

• podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

• istniejąca nawierzchnia

Utwardzenie ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym 15/12x30x100 cm. wg części

graficznej.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ o grubości 8 cm

Wykonać z następujących warstw:

• kostka betonowa grubości  8 cm,

• podsypka cementowo -piaskowa 1:4 grubości 4 cm,

• Kruszywo łamane 0-32 grubości 8 cm

• Kruszywo łamane 0-63 grubości 15 cm



• kruszywo naturalne grubości  10 cm – warstwa odsączająca,

• warstwa separacyjna z geowłókniny o grubości  2 mm
,

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ o grubości 6cm

Wykonać z następujących warstw:

• kostka betonowa grubości 6 cm,

• podsypka cementowo -piaskowa 1:4 grubości 4 cm,

• istniejąca nawierzchnia

Utwardzenie ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8x25x100 cm. wg części

graficznej.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ o grubości 6 cm

Wykonać z następujących warstw:

• kostka betonowa grubości  6 cm,

• podsypka cementowo -piaskowa 1:4 grubości 4 cm,

• Kruszywo łamane 0-32 grubości 10 cm

• kruszywo naturalne grubości  10 cm – warstwa odsączająca,

• warstwa separacyjna z geowłókniny o grubości 2 mm.

Utwardzenie ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8x25x100 cm. wg części

graficznej.

Kostka betonowa w kolorze sjenit grubości 8 i 6 cm o wymiarach elementów:

• 6,4x7,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

• 7,4x8,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

• 8,4x9,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

• 9,4x10,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

• 10,4x11,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

• 11,4x12,1x9,1 – 20 szt. ma m
2

NAWIERZCHNIA MINERALNA

Wykonać z następujących warstw:

• nawierzchnia mineralna 0/8 grubości 3 cm,

• Warstwa dynamiczna 0/16 grubości 5 cm

• kruszywo naturalne grubości 5 cm – warstwa odsączająca,

• warstwa separacyjna z geowłókniny o grubości 2 mm,

• grunt istniejący

Utwardzenie ograniczyć obustronnie obrzeżem betonowym 8x25x100 cm. wg części

graficznej.



Uwagi:

• Wszystkie utwardzenia terenu znajdują się w obrysie istniejących utwardzeń. Wymianie

ulegają nawierzchnie utwardzeń, krawężniki i obrzeża. Istniejące włazy żeliwne uzbrojenia

terenu oraz kratki ściekowe odwodnienia  powierzchni utwardzonej należy podnieść do

nowej powierzchni utwardzenia.

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

• Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atest techniczny

• Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

• Wszystkie roboty winny być realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu

technicznego, z zachowaniem przepisów BHP dla danego typu robót.

• Montaż gotowych elementów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

                                        Opracował:





























Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji policznikowej kablowej oświetlenia zewnętrznego terenu

i monitoringu w ramach zadania „Przebudowy ciągów pieszych, oświetlenie przy ciągach,

elementy małej architektury oraz monitoringu w Parku przy Sanatorium Bajka w ramach inwestycji

pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja, i modernizacja obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego

Bajka poprzez „Rewitalizację zabytkowego parku sanatoryjnego – przebudowa alejek,

oświetlenia, mała architektura uzdrowiskowa”.

1. Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora.

 Projekt architektoniczno – budowlany.

 Wizja lokalna.

 Obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

  wymianę tablicy bezpiecznikowej TB w Pawilonie na nową (istniejąca uszkodzona) oraz

zamontowanie elementów sterowania oświetlenia zewnętrznego. Wykonanie oświetlenia ciągów

spacerowych przed pałacem – wykonanie instalacji kablowej prowadzonej w gruncie, montaż

słupów oświetleniowych.

 Wykonanie zasilania tablicy bezpiecznikowej oświetlenia zewnętrznego alejek spacerowych,

wykonanie tablicy bezpiecznikowej oświetlenia zewnętrznego, wykonanie linii instalacji kablowej

zasilającej oprawy, montaż opraw oświetleniowych.

 Wykonanie instalacji kablowej zasilania kamer monitoringu zewnętrznego, zamontowanych na

słupach oświetlenia terenu.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.2. Oświetlenie

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB usytuowanej na zewnętrznej ścianie Pawilonu

Ze względu na uszkodzoną tablicę bezpiecznikową należy wymienić na nową (3x12)

i zamontować dodatkowe elementy potrzebne do sterowania oświetlenia zewnętrznego –

zabezpieczenie, stycznik, zegar sterujący.



TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB - OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO W PAŁACU

Z istniejącej tablicy TK znajdującej się w piwnicy należy zasilić tablicę TB- oświetlenia

zewnętrznego przewodem OMY- 5x6 mm2 +RL-37 n/t. Umieszczenie tablicy TB – oświetlenia

zewnętrznego projektuje się  w pomieszczeniu P33.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Z tablicy TB zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej pawilonu należy wyprowadzić kable  YKY 5x6

mm2 i wprowadzić do poszczególnych słupów  oświetlenia zewnętrznego. Projektuję się słupy

oświetleniowe parkowe o wysokości 210 cm. W dolnej części słup został pogrubiony celem

uzyskania większej stabilności. Całość wykonana z bardzo mocnego twardego tworzywa

sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Wysoka i szeroka podstawa daje bardzo dużą

stabilność słupa. Miedzy słupami należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe Zn 20x4 mm.

Z tablicy TB- oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanej w piwnicy pałacu należy wyprowadzić

kable 5xYKY 5x6 mm2 i wprowadzić:

-obwód nr 5 - do poszczególnych słupów  oświetlenia zewnętrznego. Projektuję się słupy

oświetleniowe parkowe o wysokości 210 cm. W dolnej części słup został pogrubiony celem

uzyskania większej stabilności. Całość wykonana z bardzo mocnego twardego tworzywa

sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne. Wysoka i szeroka podstawa daje bardzo dużą

stabilność słupa. Miedzy słupami należy ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe Zn 20x4 mm.

- Obwód nr 1-4 wprowadzić do puszek łączeniowych wg części graficznej. Od poszczególnych

puszek należy zasilić oprawy dogruntowe kablem  YKY 3x1,5 mm2.. Kable należy łączyć

w puszkach za pomocą pierścienia, następnie uzupełnić puszkę żelem uszczelniającym.

LAMPY PARKOWE LED Z KLOSZEM MLECZNYM I DASZKIEM 15 szt.

Wysokość słupa: 210cm

Średnica słupka (część górna): 6cm

Materiał: tworzywo 

Kolor: czarny

Montaż: trzy otwory montażowe w podstawce słupa

• Klosz wys. 40 cm

klosz wykonany z tworzywa PMMA o średnicy 400 mm kołnierz 180 mm.

• Oprawa

Oprawa z tworzywa w kolorze czarnym. Oprawka E27,  do kloszy o średnicy 400 mm. Klasa

szczelności IP 44

• Fundament betonowy

Fundament sześcioboczny opisany na okręgu o promieniu R=117 mm i wysokości 350 mm



OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED DOGRUNTOWE 70 szt.

Dane techniczne:

Źródło światła: E27, 1 x max 75 W

Korpus: odlew aluminiowy

Pierścień: stal nierdzewna 304

Szybka: szkło hartowane

Puszka: poliwęglan

Podzespoły:

Oprawka żarówki: E27 4A, 250 V

Przewód przyłączeniowy: 0,5 mm2

Kostki zaciskowe: 2,5 A , 250 V , 2,5 mm2

Koszulki termokurczliwe

MONITORING

Monitoring zewnętrzny obejmować będzie montaż 16 zewnętrznych kamer IP, o rozdzielczości

minimum 1920x1080, czułości minimum 0,005lx oraz obiektyw szerokokątny 2,8mm. Transmisja

obrazu powinna odbywać się przez dedykowane radiowe łącza IP, cyfrowy rejestrator wizji dający

możliwość rejestracji minimum 16 kamer IP w rozdzielczości 5Mpx należy umieścić

w szafie wiszącej 19” 9U Rack na strychu budynku pałacu, która należy wyposażyć minimum

2 dyski twarde o pojemności 4TB. W szafie Rack należy również umieścić UPS Rack o mocy 

600VAR oraz switch 16 portowy o przepustowości 1GB. Rejestrator powinien mieć możliwość

połączenie P2P oraz minimum 1 złącze HDMI do podglądu wewnętrznego. Należy przewidzieć

możliwość podłączenia do sieci lokalnej. Wykonanie instalacji monitoringu kablem UTP 4x2x0,5

kat. 6.

Na dwóch kominach murowanych budynku pałacu należy zamontować po dwie anteny odbiorcze

monitoringu. Anteny odbiorcze połaczyć z szafą RACK kablem UTP kat.6.

Usytuowanie anten oraz szafy jak w części graficznej opracowania.

4. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zgodnie z warunkami przyłączenia przyjęto szybkie

wyłączenie w układzie TN-C.



Ochronie podlegają obwody metalowe urządzeń elektrycznych, które w stanie normalnym nie

znajdują się pod napięciem. Przewód ochronny należy przyłączyć do obwodów urządzeń

elektrycznych – konstrukcji słupów.

5. Uwagi końcowe

Po wykonaniu prac wykonać pomiary stanu izolacji instalacji, pomiary ppt/i zwarciowych, pomiary

rezystancji uziemień. Wyniki pomiarów zaprotokołować. Wykonanie instalacji należy wykonać

zgodnie  obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawcą powinna być osoba / firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Opracował:
















