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RB - Rozdzielnica placu budowy, 
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RB zasilana kablem n, n 0,4 kV do projektowanego budynku, 
Po zakończeniu budowy, kabel zasilający wprowadzić na 
pole odpływowe w złączu Zk / P, 

o x 
--Q v 

Pdz= 2 590 m2 

/ 

Pzab max = 0,25xPdz = 641,5 m2 
Pcałk max = O,5xPdz = 1295 m2 
Wys max = 12m (od naturaIn, warst,= 11m npml 
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Centrum Konsultingowo-Projektowe "DEXBUD" Sp, z, o 

81. Jaśkowa Dolina 40/1 B !eIJfax,: 0583478050 
80-252 Gdańsk 













Pomieszczenia pomocnicze i techniczne 

W części północnej na poziomie -1 zaprojektowano pomi~~iWJQ,t~~~\ii,c;z.q~ , 3 
pomieszczenia magazynowe (dla każdego użytkownika), a ta~H~T~t~~~ 

'k' b ' . . dl I t . ul. Nowe Ogrody 8/12 pracowni oworaz oso ne pomieszczenia a persone u sprzą aJącego. 110-803 Gdańsk 
I.?\ 

Pomieszczenia komunikacji ogólnej 
W budynku zaprojektowano jedną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje 
budynku, a także przestrzeń instalacyjną pod dachem. Dżwig osobowy zaprojektowano w 
pomieszczeniu klatki schodowej co zapewnia niezależność poszczególnych części 

funkcjonalnych budynku. Na klatce schodowej przewidziano barierki systemowe uchylne z 
samozamykaczami na poziomie parteru i I piętra (zabezpieczenie przed omyłkowym 
zejściem do kondygnacji podziemnej w czasie ewakuacji) oraz do przestrzeni instalacyjnej 
pod dachem (wydzielenie funkcjonalne). 

1 A. Zakres opracowania 

Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje teletechniczne: 
- instalację systemu oddymiania klatki schodowej, 
- instalację okablowania strukturalnego (telefon, internet), 
- instalację alarmową systemu sygnalizacji włamania i napadu, 
- instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 
Dodatkowo na terenie (od budynku do granicy działki) poprowadzona zostanie 
telekomunikacyjna kanalizacja kablowa w celu umożliwienia łatwego doprowadzenia 
przyłączy telekomunikacyjnych przez operatorów telekomunikacyjnych. Wyboru operatora 
telekomunikacyjnego dokona Inwestor, a projekty przyłączy telekomunikacyjnych wykonają 
dostawcy mediów na podstawie obustronnych ustaleń z Inwestorem. 

2.0. STAN PROJEKTOWANY 

2.1. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

Plan trasy projektowanej kana lizacj i kablowej oraz rurociągólJI: kablowych w granicach 
działki przedstawiono na rys. nr 1. 
Trasa kablowa dla przyłączy operatorów telekomunikacyjnych będzie doprowadzona od 
granicy inwestycji (telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 2-otworowa) do pomieszczeń 
serwerowni w budynku (trasy koryt kablowych uwzględniających-rezerwę na okablowanie 
operatorów telekomunikacyjnych). 
Na terenie, na potrzeby umożliwienia doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego przez 
dostawców mediów oraz na potrzeby obsługi monitoringu wizyjnego CCTV i szlabanu, 
projektuje się: 
- posadowienie dwóch studni kablowych typu SK-2 ozn. T1 i T2, 
- posadowienie studni kablowej typu SK-1 ozn. T-3, 
- wybudowanie dwu otworowej kanalizacji kablowej wykonanej z rur typu HDPE 110/6,3 

na odcinku od projektowanego budynku (wraz z uszczelnieniem przed wnikaniem 
wilgoci i gazu) do studni kablowej ozn. T1, 

- wybudowanie dwuotworowej kanalizacji kablowej wykonanej z rur typu HDPE 110/6,3 
na odcinku pomiędzy studniami kablowymi ozn. T1 oraz T2, 
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