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projektowana ściana EI60
w zabudowie systemowej G-K

istniejąca jednostka
klimatyzacyjna do

chłodzenia urządzeń
w sterowni

zakładana lokalizacja
docelowa dwóch

szaf rackowych 19"
800x1000 42U

(jedna w ramach
Zamówienia)

istniejąca rozdzielnica elektryczna
do przełożenia z obecnej lokalizacji

Proj. pomieszczenie
sterowni systemów
przeciwpożarowych

pow. ok. 7,15m2

istniejący grzejnik
do likwidacji
podejście c.o.
do przełożenia

drzwi z profili
aluminiowych, przeszklone, z naświetlem,

o łącznej wysokości 300cm, w klasie
odporności ogniowej EI30, zamykane zamkiem,

Uwaga: kolor profili oraz wybarwienie
szklenia dobrać do stolarki istniejącej

Proj. pomieszczenie
obsługi systemów
przeciwpożarowych

pow. ok. 5,80m2

drzwi z profili aluminiowych, przeszklone
Uwaga: kolor profili oraz wybarwienie,

zamykane zamkiem szklenia dobrać
stolarki do istniejącej

nowy grzejnik
pionowy o mocy
zbliżonej do
likwidowanego

nowa rozdzielnica elektryczną
systemów ppoż

Proj. pomieszczenie
sterowni systemów
przeciwpożarowych

pow. ok. 7,15m2

Proj. pomieszczenie
obsługi systemów
przeciwpożarowych

pow. ok. 5,80m2

koryta kablowe stalowe 200mm
nad sufitem podwieszonym

sufit podwieszony
modularny 60x60
na wysokości 300cm
nad posadzką

oprawy oświetleniowe
systemowe montowane
w suficie

oprawy oświetleniowe
systemowe montowane
w suficie

LOKALIZACJA STEROWNI
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
PIĘTRO +2

zakładana lokalizacja
centrali ppoż - montaż

naścienny
Uwaga: doprowadzić niezbędne

zasilanie z istniejącej rozdzielnicy

w miejscu nowych pomieszczeń istniejąca
wykładzina PCV do usunięcia

wykładzinę w komunikacji pozostawić
a na nowych ścianach wykonać cokoliki

połączone z istn. wykładziną
- kolor dobrać do barwy istniejącej

w nowych pomieszczeniach
na przygotowanym odpowiednio

podłożu wykonać nową wykładzinę PCV
antystatyczną dedykowaną do zastosowan

w serwerowniach,do usunięcia
- kolor dobrać do barwy istniejącej wykładziny

w przestrzeni komunikacji

nowy grzejnik
o mocy
dobranej do wielkości
pomieszczenia

Do szaf rackowych doprowadzić
niezbędne zasilanie z istniejącej

rozdzielnicy

na ścianie pod docelową lokalizacją
biurka operatora

(biurko poza zamówieniem) doprowadzić
zasilanie w listwie natynkowej z co najmniej

dwóch obwodów istniejącej rozdzielnicy, i
wykonać po cztery gniazda wtykowe dla

każdego obwodu
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mgr inż. arch. Mariusz ZAŃKO

specjalność architektoniczna

UWAGA

1. Wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.

2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed

przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na

budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i

pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.

4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej

wprowadzenie.

5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).

6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie

certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi

muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.

9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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specjalność architektoniczna
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