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I . CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Temat opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej systemu nawadnia-

nia pionów hydrantowych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach przy ulicy Młodej 4. 

1.2.  Zakres opracowania. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

− zasilanie zestawu hydroforowego do celów p.poŜ., 

− układ odcięcia wody bytowo-gospodarczej. 

1.3. Podstawa opracowania. 

Podstawą niniejszego opracowania jest: 

− umowa z Inwestorem, 

− warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia wydane przez PGE ZEORK DYSTRYBUCJA 

Sp. z o.o.  Rejonowy Zakład Energetyczny Kielce, 

− ekspertyza techniczna na podstawie § 1.2 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

80, póz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.) - ekspertyza dotyczy bezpieczeństwa 

poŜarowego w budynku pod kątem spełnienia wymagań określonych w § 20 ww. 

rozporządzenia   (opracowanie   wykonane   przez  inŜ. Zbigniewa Dyka rzeczoznawcę ds. zabez-

pieczeń ppoŜ.), 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− inwentaryzacja do celów projektowych, 

− obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia. 
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II. OPIS TECHNICZNY. 

2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci niskiego napięcia wydanych przez PGE ZEORK DYS-

TRYBUCJA Sp. z o.o.  Rejonowy Zakład Energetyczny Kielce przyłącze naleŜy wykonać kablem 

YKY 4x35 mm2. 

Złącze pomiarowe ZL-1 naleŜy zamontować obok istniejącego złącza kablowego. Złącze pomiarowe 

ZL-1 naleŜy wyposaŜyć w tablicę licznikową TL-3/f i trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy 

o charakterystyce C typu CLS6-C32/3.    

2.2. Wykonanie rozdzielni RK. 

Rozdzielnię RK przewidziano z elementów typowych oznaczonych na schemacie (rys. nr IE-2). 

2.3. Wykonanie instalacji siłowej. 

Wewnętrzną linię zasilającą od złącza pomiarowego ZL-1 do rozdzielni zasilającej RK w pomieszcze-

niu zestawu hydroforowego wykonać kablem YKY 5x10 mm2. Kabel naleŜy prowadzić w piwnicach 

budynku (wg rys. nr IE-1) w rurze stalowej. 

2.4. Zasilanie zestawu hydroforowego. 

Zasilanie zestawu hydroforowego wykonać przewodem YKY 5x10 mm2. 

2.5. Podłączenie elektrozaworu i czujnika przepływu. 

Podłączenie elektrozaworu i czujnika przepływu wykonać kablem YDY 3x1,5 mm2.  

Czujnik przepływu umieścić na rurociągu za zestawem hydroforowym.  

2.6. Wykonanie instalacji ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym. 

Jako ochronę zaprojektowano samoczynne wyłączenie. Miejsce rozdziału PEN na PE i N przewidziano 

w złączu pomiarowym ZL-1.  

Miejsce rozdziału PEN naleŜy uziemić (połączyć z uziemieniem otokowym budynku).   

W pomieszczeniu zamontowania zestawu hydroforowego naleŜy połączyć wszystkie urządzenia prze-

wodem wyrównawczym i uziemieniem (rozdzielnia RK, zestaw hydroforowy, rurociągi za i przed ze-

stawem hydroforowym).  
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