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maksymalnym prądzie wyładowczym  na biegun Imax=70kA (8/20µs), znamionowym prądzie 
wyładowczym na biegun In=30kA  oraz poziomie ochrony napięciowej ≤1,5kV. 

4.12 Ochrona przeciwpożarowa 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Dla odcięcia zasilania, w rozdzielnicy RG projektuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu całego budynku 
(w postaci rozłącznika). Wyłącznik wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy napięciowy. Dla zadziałania 
wyłącznika przewiduje się montaż przycisków w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanych przy 
wejściach do budynku. Zasilanie wyzwalacza przeciwpożarowego wyłącznika prądu zostanie wykonane 
z wykorzystaniem automatycznego przełącznika faz PF-431. Obwód przycisku wykonać przewodem 
ognioodpornym typu HDGs 2x1,5 PH90. Nad przyciskami umieścić tabliczkę z napisem Przycisk 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

4.13 Ochrona przeciwporażeniowa 

Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację wykonać 
w układzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziału (rozdzielnica RG) układu sieci z TN-C na TN-S uziemić. 
Rezystancja uziemienia R<10Ω. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie 
zrealizowana przez izolację fabryczną oraz obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu 
zostanie zrealizowana za pomocą szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania, z wykorzystaniem 
wyłączników nadmiarowo-prądowych i wkładek topikowych. Ochrona uzupełniająca zostanie 
zrealizowana za pomocą wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA 
oraz za pomocą połączeń wyrównawczych. 

4.14 Bilans mocy 

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW] 

1. Gniazda 230/400V 18,0 0,4 7,2 
2. Oświetlenie 3,8 0,9 3,4 

 RAZEM 21,8  10,4 

 

4.15 Uwagi końcowe 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• dla urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzić odpowiednie póby i badania potwierdzające 

prawidłowość ich zadziałania, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 

75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83). 
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