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1. Opis techniczny.

1.1.     Temat     i     zakres     opracowania.

Projekt niniejszy zawiera instalacje elektryczne dla potrzeb układu zmieszania pompowego w budynku

mieszkalnym przy ul. Czaplineckiej 20 w Złocieńcu, w zakresie:

▪ zasilanie,

▪ rozdzielnica TRG,

▪ automatyka układu,

▪ instalacje elektryczne,

▪ instalacja wyrównawcza.

Projekt nie zawiera układu rozliczeniowego energii elektrycznej. Projektowana instalacja zasilana będzie

z tablicy administracyjnej budynku. Projektowaną instalację należy wykonać zgodnie z rys. nr E-2 dla

systemu sieci TN-C (potencjał „PEN”).

1.2.     Podstawa     opracowania.

▪ Wytyczne branżowe.

▪ Obowiązujące normy i przepisy.

1.3.     Parametry     energetyczne.

Pi = 2,1 kW

Po = 0,6 kW

Kz = 0,29

Projektowana moc obliczeniowa nie powoduje przekroczenia mocy zapotrzebowanej i mieści się w za-

mówionej u Dystrybutora Sieci mocy dla potrzeb administracyjnych budynku.

1.4.     Zasilanie.

4



Rozdzielnicę dla potrzeb układu zmieszania pompowego zasilić z istniejącej tablicy administracyjnej bu-

dynku ułożonym w korytku n/t przewodem YDYżo 3×4 doprowadzonym do naściennej rozdzielnicy elek-

trycznej TRG.

Dla zasilenia rozdzielnicy TRG, w tablicy administracyjnej budynku zaprojektowano zabudowanie roz-

łącznika bezpiecznikowego R301, Ib=20A. Przewód zasilający należy ułożyć w korytku n/t dostosowując

trasę do warunków budynku.

1.5.     Rozdzielnica     TRG.

Rozdzielnicę TRG wykonać jako naścienną w obudowie typu RN-3×12-55. W rozdzielnicy zabudować,

zgodnie z rys. nr E-2, aparaturę rozdzielczą, sygnalizacyjną i zabezpieczenia, włącznik ręcznego załą-

czania pompy obiegowej oraz regulator cyfrowy. Regulator zasilić poprzez transformator 230/24 V.

W rozdzielnicy dokonać podziału potencjału PEN na potencjał zerowy „N”  oraz potencjał ochronny „PE”,

zgodnie z rys. nr E-2. Gdy w budynku nastąpi przebudowa układu zasilania na zgodny z obowiązującymi

przepisami, należy zdjąć mostek łączący te potencjały w rozdzielnicy RW. 

1.6.     Instalacje     elektryczne.

Całość instalacji wykonać n/t w korytku plastikowym i w rurach RL z osprzętem bakelitowym szczelnym.

Podejścia do urządzeń automatyki i pomp wykonać w rurkach elastycznych PCV.

Przewody należy ułożyć dostosowując trasy do warunków pomieszczenia w budynku po wykonaniu in-

stalacji technologicznych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

1.7.     Automatyka     układu.

Układ sterowania zaprojektowano w oparciu o fabryczny schemat regulatora cyfrowego. Regulator steru-

je pracą siłownika mieszacza oraz pompy obiegowej. W przypadkach awaryjnych przewidziano możli-

wość ręcznego załączania pompy z rozdzielnicy TRG.

1.8.     Instalacja     wyrównawcza   

W pomieszczeniu z układem zmieszania pompowego należy ułożyć szynę wyrównawczą w postaci bed-

narki FeZn 20×3mm i przyłączyć ją poprzez złącze kontrolne do istniejącego uziomu instalacji odgromo-

wej. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć szynę PE rozdzielnicy TRG, konstrukcję stalową układu
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zmieszania pompowego oraz wszystkie przewody metalowe wchodzące i wychodzące z pomieszczenia.

Rezystancja uziomu nie może przekroczyć wartości 10 Ώ.

1.9.     Ochrona     przeciwporażeniowa.

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym przewidziano:

1. samoczynne szybkie wyłączenie zasilania 

2. wyłącznik różnicowo-prądowy w rozdzielnicy TRG.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna  17, 72-003 DOBRA

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-G1R-1Z5-VVZ *

Podpis jest prawidłowy 11
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