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INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

1. WST�P 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 
elektrycznych podstawowych dla projektowanego Budynku Laboratorium 
Badawczego. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• zlecenie Inwestora 
• warunki techniczne przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 

TB/213/7/08 z dnia 2008-12-11, wydanymi przez Politechnik�
Rzeszowsk�  

• podkłady architektoniczne budynku, 
• wytyczne instalacji sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja, w�zeł c.o., 

wod-kan) 
• wytyczne technologiczne (laboratoria) 
• obowi�zuj�ce normy, przepisy i normatywy techniczne 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Projekt obejmuje swym zakresem: 

• zasilanie i zł�cze kablowe  
• układ SZR 
• układ pomiarowy 
• rozdzielnia główna RG nN 
• kompensacja mocy biernej 
• zasilanie sieci dedykowanej - UPS 
• rozprowadzenie mocy z rozdzielni głównej 
• rozdzielnie i tablice odbiorcze 
• instalacja o�wietlenia podstawowego  
• instalacja o�wietlenia ewakuacyjnego 
• instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
• instalacja zasilania i sterowania wentylacji 
• instalacja zasilania i sterowania klimatyzacji 
• instalacja zasilania w�zła c.o. 



• instalacja detekcji gazu i oparów paliw 
• instalacja dla wpustów dachowych 
• instalacja gniazd wtyczkowych 24VAC 
• instalacja zasilania i sterowania rolet i ekranu 
• instalacja zasilaj�ca komputery 
• instalacja odgromowa 
• instalacja poł�cze� wyrównawczych 
• instalacja ochrony od pora�e�
• instalacja ochrony przeciwprzepi�ciowej 
• ochrona przeciwpo�arowa – wył�cznik główny zasilania WPP  

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
• Moc zainstalowana Pi = 322,0 kW 
• Współczynnik zapotrzebowania kz = 0,48 
• Moc zapotrzebowana Pp = 157,0 kW 
• Pr�d szczytowy Is = 243,9 A 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. ZASILANIE I ZŁ�CZE KABLOWE  
Projektowany budynek laboratorium zasilany b�dzie: 

• Zasilanie podstawowe – z rozdzielni nN istniej�cej stacji trafo „6N” 
zlokalizowanej w budynku „L-30” Politechniki Rzeszowskiej. Zasilanie 
projektuje si� kablem YAKY 4x240 mm2 o długo�ci ok.200m. Kabel 
nale�y wprowadzi	 do projektowanego zł�cza ZK-2b zlokalizowanego na 
elewacji projektowanego budynku Laboratorium Badawczego.  

• Zasilanie rezerwowe – z istniej�cego zł�cza ZK-3b/240 zlokalizowanego 
na elewacji istniej�cego budynku Inkubatora. Do istniej�cego zł�cza ZK-
3b/240 nale�y dobudowa	 zł�cze ZK-1a i z niego wyprowadzi	 kabel 
zasilaj�cy. Zasilanie projektuje si� kablem YAKY 4x240 mm2 o długo�ci 
ok.150 m. Kabel nale�y wprowadzi	 do projektowanego zł�cza ZK-2b 
zlokalizowanego na elewacji projektowanego budynku Laboratorium 
Badawczego. Ze wzgl�du na przekrój istniej�cego kabla (YAKY 4x120 
zasilanie z budynku „K”) oraz moc zapotrzebowan� przez budynek 
Preinkubatora Pp= 80kW, mo�emy dysponowa	 rezerwow� moc� ~ 
79,0kW. 

Kable zostan� wprowadzone do zł�cza kablowego typ ZK-2b (530x570). Zł�cze 
kablowe zostało zlokalizowane na zewn�trznej �cianie projektowanego budynku, 
bezpo�rednio przy pomieszczeniu rozdzielni głównej nN. 

Zasilanie liniami kablowymi nN obj�to oddzielnym opracowaniem. 



2.2. UKŁAD SZR 
Celem przeł�czania zasilania projektuje si� układ SZR. Układ SZR dobrano 
typowy APZ-2T-LW1-00 (Schneider) na wył�cznikach NSX 400A w obudowie 
szafowej o stopniu ochrony IP 30 systemu Prisma Plus. Układ SZR 
zlokalizowany b�dzie w pomieszczeniu rozdzielni głównej RG nN. Automatyka 
SZR oparta jest o sterownik programowalny TWIDO, wył�cznie przeciw 
po�arowe znajduje si� w standardowym wyposa�eniu układu. W rozdzielni 
projektuje si� miernik parametrów elektrycznych typu PM 810. Posiada on 
wszystkie niezb�dne funkcje do nadzoru instalacji elektrycznej (mi�dzy innymi 
zrzut obci��enia przy przeł�czeniu zasilania na rezerwowe  w przypadku 
przekroczenia zadanej warto�ci). Posiada tak�e port komunikacyjny RS 485, 
wej�cie i wyj�cie logiczne, pomiar współczynnika zawarto�ci harmonicznych 
(THD) oraz alarmy.  

2.3. UKŁAD POMIAROWY 
Zgodnie z warunkami przył�czenia do sieci elektroenergetycznej znak 
TB/213/7/08 z dnia 2008-12-11, wydanymi przez Politechnik� Rzeszowsk�
zaprojektowano układ pomiarowy półpo�redni wspólny dla pomiaru siły i 
o�wietlenia.  
Zaprojektowano licznik elektroniczny typ A1500 W045-741-OSL-1065O-V1 000 
(ELSTER), który umo�liwia pomiar energii czynnej pobranej, biernej indukcyjnej 
i pojemno�ciowej, pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowanym zegarem i 
kalendarzem, wielotaryfowy. 
Układ pomiarowy „TL” b�dzie umieszczony w oddzielnej obudowie ZPUE 
Włoszczowa (550x675) i zlokalizowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej 
budynku.  

2.3.1. OPOMIAROWANIE ODBIORÓW WEWN�TRZNYCH 
Zgodnie z ustaleniami z przyszłym u�ytkownikiem przewidziano w rozdzielni 
„RGnN” opomiarowanie odbiorów w laboratoriach w celu wewn�trznego 
rozliczenia. Zastosowano liczniki typu ME (Schneider) montowane na szynie.  

2.4. ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG nN 
Rozdzielni� główn� przewiduje si� w obudowie szafowej o stopniu ochrony IP 
30 systemu Prisma Plus. Rozdzielnia główna zlokalizowana b�dzie w 
wydzielonym pomieszczeniu.  
W rozdzielni przewidziano pole do zasilania baterii kondensatorów do poprawy 
współczynnika mocy, który winien wynosi	 tg
�0,4. 
Rozdzielni� wyposa�a si� w ochronnik przeciwprzepi�ciowy klasy B+C (PRD 
40 typ 2). Zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si� jako rozł�cznik 
bezpiecznikowy ISFT400/250AgG. Przekładniki pomiarowe pr�dowe dobrano 
typu IMW 250/5  2,5VA, FS5 klasy 0,5 
Pola odpływowe wyposa�a si� w rozł�czniki bezpiecznikowe ISFT oraz 
wył�czniki. 
Pomieszczenie rozdzielni nale�y wyposa�y	 w niezb�dny osprz�t BHP. 
Schemat rozdzielni pokazano na rys. Nr 1. 



2.5. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ 
W rozdzielnicy głównej przewidziano pole do podł�czenia baterii 
kondensatorów do kompensacji mocy biernej, przekładnik pr�dowy w polu 
zasilaj�cym zainstalowa	 w fazie „R”. Baterie kondensatorów nale�y ustawi	 w 
pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG. Baterie kondensatorów powinny by	
w wersji wzmocnionej odporne na wy�sze harmoniczne. Podstaw� doboru 
baterii kondensatorów jest znajomo�	 wy�szych harmonicznych. Tych warto�ci 
nie mo�na ustali	 metodami obliczeniowymi, ze wzgl�du na brak danych 
wyj�ciowych do takich oblicze�. Nie jest równie� mo�liwe poprawne dobranie 
wielko�ci baterii metodami obliczeniowymi. Dlatego wielko�	 i typ baterii 
nale�y dobra	 po wykonaniu pomiarów okre�laj�cych wielko�	 poboru mocy 
biernej i pomiarów współczynników zakłóce� harmonicznych. Te dane 
pozwol� dobra	 bateri� dostosowan� do sieci odbiorcy tj. wła�ciw� wielko�	, 
ilo�	, wielko�	 stopni regulacji. Pomiary powinny by	 wykonane po oddaniu 
obiektu do normalnej eksploatacji, nale�y dokona	 odczytu z zainstalowanego 
w polu zasilaj�cym miernika parametrów elektrycznych PM 810 i według 
odpowiedniego programu dobra	 bateri� kondensatorów. 

2.6. ZASILANIE SIECI DEDYKOWANEJ - UPS 
W budynku zaprojektowano wydzielony system zasilania gwarantowanego 
sieci komputerowej. Zapewni to wysoki poziom niezawodno�ci zasilania oraz 
bezpiecze�stwa osób obsługuj�cych sprz�t komputerowy. Sie	 ta zasilana 
b�dzie poprzez UPS typ Tajfun Eco3 (obudowa typ C, akumulatory EV9 ) o 
mocy 30 kVA podtrzymanie 18 min firmy Fast Group. Zasilacz UPS zasilany 
b�dzie bezpo�rednio z rozdzielni głównej a zlokalizowany w pomieszczeniu 
technicznym PT6. Zasilacz UPS winien by	 wyposa�ony w wył�cznik 
po�arowy (dost�pny jako opcja dodatkowa).   

2.7. PROWADZENIE MOCY Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ 
Rozprowadzenie mocy do poszczególnych rozdzielnic odbywa	 si� b�dzie z pól 
odej�ciowych rozdzielni głównej RG poprzez wewn�trzne linie zasilaj�ce 
WLZ-ty. WLZ-ety nale�y prowadzi	 na korytkach kablowych. 

2.8. ROZDZIELNIE I TABLICE ODBIORCZE 
Rozdzielnie i tablice odbiorcze maj� za zadanie rozprowadzi	 energi� do 
poszczególnych odbiorów. Na parterze i pi�trze projektuje si� szacht 
instalacyjny, który b�dzie zamykany drzwiami. W szachtach tych 
zlokalizowano rozdzielnice na�cienne wraz z aparatur� modułow�. 
Szczegółowe schematy ideowe poszczególnych tablic rozdzielczych, ich rodzaj, 
wyposa�enie przedstawiono na rysunkach Nr 6 i 7. 

2.9. INSTALACJA O�WIETLENIA PODSTAWOWEGO 
Obejmuje wypusty o�wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach budynku. 
Zastosowano głównie oprawy oprawy fluorescencyjne. Nat��enie o�wietlenia 



zgodnie z norm� PN EN 12464-1. Dobór opraw i ich rozmieszczenie 
przedstawiono na rysunkach Nr 3 i 4.  

2.10. INSTALACJA O�WIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
Dla wła�ciwego o�wietlenia dróg ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano 
o�wietlenie, które zapewni bezpieczne opuszczenie pomieszcze� w przypadku 
zagro�enia. Nat��enie o�wietlenia ewakuacyjnego winno wynosi	 min 0,5lx i 
b�dzie zał�czone w czasie nie dłu�szym ni� 2s od zaniku o�wietlenia 
podstawowego.  
Oprawy do o�wietlenia ewakuacyjnego (oprócz opraw kierunkowych)
wytypowano z o�wietlenia podstawowego. S� to oprawy zlokalizowane na 
drogach ewakuacyjnych i klatce schodowej. Oprawy te b�d� wyposa�one w 
inwertery zapewniaj�ce o�wietlenie przez min. 1h.  

2.11.INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Instalacja obejmuje zasilanie obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych i 
trójfazowych oraz odbiorników technologicznych. Instalacj� przewiduje si�
wykona	 przewodami YDY i DY z izolacj� 750V w rurkach PCV, które b�d�
układane na korytkach kablowych w przestrzeni stropów podwieszonych oraz 
w pomieszczeniach p/t.  Obwody 1-fazowe wykona	 jako 3-przewodowe, a 3-
fazowe jako 5-przewodowe. Przewody, trzeci w obwodach 1-fazowych i pi�ty 
w 3-fazowych s� przewodami ochronnymi. 

2.12.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA WENTYLACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilaj�co steruj�cych RW1 i RW2 central 
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku WLZ-ami z tablicy 
rozdzielczej TW1. Szafy RW1 i RW2 s� zintegrowane z centralami 
wentylacyjnymi.  
Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej 
niezb�dnej aparatury nie jest obj�te powy�szym opracowaniem (dostarczy i 
wykona dostawca central). 
Ponadto projektuje si� zasilanie pojedynczych wentylatorów wyci�gowych 
zlokalizowanych na dachu budynku. Wentylatory te b�d� sterowane kasetami 
sterowniczymi zlokalizowanymi w poszczególnych pomieszczeniach. Ponadto 
na dachu znajduj� si� dwa wentylatory dachowe, które b�d� si� wł�cza	
automatycznie w momencie wykrycia przez detektory przekroczenia 
okre�lonego progu st��enia: 

• oparów paliwa (benzyna) – w pomieszczeniu LKWP 2 
• gazu LPG – w pomieszczeniu LMKiP 3     

2.13.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA KLIMATYZACJI 
Instalacja obejmuje zasilanie jednostek wewn�trznych oraz zewn�trznych 
klimatyzacji. Zasilanie tych układów chłodniczych projektuje si� z tablicy 
rozdzielczej TW1 zlokalizowanej na poziomie pi�tra w szachcie instalacyjnym. 
Sterowanie klimatyzacj� odbywa	 si� b�dzie przy pomocy sterowników 
bezprzewodowych (piloty). 



2.14.INSTALACJA ZASILANIA W�ZŁA C.O. 
W budynku został zaprojektowany kompaktowy w�zeł cieplny. Instalacja 
obejmuje zasilanie skrzynki zasilaj�co steruj�cej w�zła SE-W z rozdzielni RC0 
zlokalizowanej w pomieszczeniu w�zła. Skrzynka zasilaj�co steruj�ca w�zła 
SE-W oraz poł�czenia od skrzynki do pomp oraz innej niezb�dnej aparatury 
(np. czujniki temp. itp) nie jest obj�te powy�szym opracowaniem (dostarczy i 
wykona dostawca w�zła). 

2.15. INSTALACJA DETEKCJI GAZU I OPARÓW PALIW 
2.15.1. Instalacja detekcji gazu LPG 

Dla pomieszczenia LMKiP 3 projektowana jest instalacja doprowadzaj�ca gaz 
LPG, gaz magazynowany b�dzie w butlach zlokalizowanych na zewn�trz 
budynku. W zwi�zku z powy�szym w pomieszczeniu tym zaprojektowano 
aktywny system bezpiecze�stwa instalacji gazowej typu GX-2000 (Gazex) 
składaj�cy si� z: 

• zaworu szybkozamykaj�cego  ZB-20WE 12VDC 
• detektora gazu typ DEX-1.5/N w obudowie przeciwwybuchowej  
• modułu alarmowego steruj�cego prac� systemu typ MD-2.ZA  
• zasilacza dla MD-2.ZA typ PS3 z akumulatorem 7Ah lub 15Ah  
• sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SL-32  

Zaprojektowany system reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku 
niekontrolowanego wycieku gazu lub awarii dowolnego z urz�dze� w instalacji. 
Ponadto, w sytuacji zagro�enia, natychmiastowe wł�czenie wentylacji 
wyci�gowej, odci�cie dopływu gazu do instalacji, oraz uruchomienie 
sygnalizacji optyczno-akustycznej (przy wej�ciu do pomieszczenia oraz w 
pomieszczeniu portierni).  

2.15.2. Instalacja detekcji oparów paliwa 
W pomieszczeniu LKWP 2 (pracownia bada� silników tłokowych) istnieje 
zagro�enie wycieku paliwa ze zbiorników. W zwi�zku z powy�szym w 
pomieszczeniu tym zaprojektowano aktywny system detekcji oparów paliw 
silnikowych typu GX-2000 (Gazex) składaj�cy si� z: 

• detektorów oparów paliwa typ DEX 3.1K w obudowie 
przeciwwybuchowej  

• modułu alarmowego steruj�cego prac� systemu typ MD-2.A  
• zasilacza dla MD-2.A typ PS3 z akumulatorem 7Ah lub 15Ah  
• sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SL-32  

Zaprojektowany system reaguje automatycznie i natychmiast w przypadku 
niekontrolowanego wycieku paliwa. Ponadto, w sytuacji zagro�enia, 
natychmiastowe wł�czenie wentylacji wyci�gowej oraz uruchomienie 
sygnalizacji optyczno-akustycznej (przy wej�ciu do pomieszczenia oraz w 
pomieszczeniu portierni).  



2.16. INSTALACJA DLA WPUSTÓW DACHOWYCH 
Na dachu budynku projektuje si� dwa grawitacyjne wpusty dachowe 
podgrzewane elektrycznie firmy Wavin. Wpusty te s� fabrycznie wyposa�one 
w element grzejny samoreguluj�cy. Automatyczne wł�czenie elementu 
grzejnego nast�puje przy spadku temperatury otoczenia do +4°C. Wpusty 
nale�y zasili	 napi�ciem 230VAC z tablicy rozdzielczej TW1.  

2.17.INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 24VAC 
W pomieszczeniu w�zła c.o., nale�y zainstalowa	 gniazda 24V AC. Zasilanie 
gniazd odbywa	 si� b�dzie z transformatorów 230/24V zainstalowanych w 
tablicy rozdzielczej w�zła RC0. 

2.18.INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA ROLET i EKRANU 
W pomieszczeniach na poziomie pi�tra projektuje si� rolety zaciemniaj�ce 
okna sterowane elektrycznie. Instalacja obejmuje zasilanie nap�dów rolet. 
Sterowanie odbywa	 si� b�dzie bezprzewodowo poprzez system radiowy. 
Nap�dy b�d� wyposa�one w moduły radiowe z przeł�cznikami, natomiast do 
obsługi słu�ył b�dzie bezprzewodowy. Nap�dy wraz z modułami radiowymi 
oraz pilot dostarczy i zamontuje dostawca rolet.  
Ponadto w salach na poziomie pi�tra przewiduje si� zamontowanie ekranu do 
projekcji multimedialnych. Ekran b�dzie wyposa�ony w nap�d elektryczny do 
zwijania ekranu. Instalacja obejmuje zasilanie nap�du ekranu oraz projektora. 
Nap�d wraz z modułem radiowym oraz pilot dostarczy i zamontuje dostawca 
ekranu (rolet).  
   

2.19.INSTALACJA ZASILAJ�CA KOMPUTERY 
Zasilanie urz�dze� komputerowych odbywa	 si� b�dzie poprzez UPS ze 
specjalnie wydzielonych tablic rozdzielczych zlokalizowanych na ka�dej 
kondygnacji.   
Gniazda zasilaj�ce komputery AC s� zespolone z gniazdami okablowania 
strukturalnego (Punkt logiczny - PL) tworz�c tzw. Punkt elektryczno-logiczny 
/PEL/. Gniazda AC maj� wbudowan� blokad� uniemo�liwiaj�c� podł�czenie 
urz�dze� innych ni� komputery. Wył�cznik ochronny ró�nicowo-pr�dowy 
obejmuje ochron� najwy�ej 3 obwody odbiorcze.  

2.20.INSTALACJA ODGROMOWA 
Dach budynku pokryty jest pap�. Jako zwody poziome nale�y wykorzysta	
obróbk� blacharsk� attyki. Zwody pionowe (przewody odprowadzaj�ce) 
nale�y wykona	 przewodem DFeZn Ø8, nale�y wykorzysta	 zbrojenie 
słupów �elbetowych konstrukcyjnych. Wszystkie wyst�puj�ce metalowe 
cz��ci na dachu (klimatyzatory zewn�trzne, centrale wentylacyjne, 
wentylatory dachowe) nale�y chroni	 masztami (iglicami) odpowiedniej 
wysoko�ci podł�czon� do zwodów poziomych. Zwody pionowe nale�y 
wyposa�y	 w zł�cza kontrolne. Zł�cza kontrolne projektuje si� w 
studzienkach plastikowych (np. firmy Galmar), które poł�czy	 z uziomem 
fundamentowym. 



Zaprojektowano uziom fundamentowy, który nale�y wykona	 z ta�my 
stalowej /gołej/ o przekroju co najmniej 30x4mm. Uziom fundamentowy 
umieszczony szerszym bokiem pionowo w chudym betonie pod 
hydroizolacj�. Zachowa	 ci�gło�	 poł�cze� galwanicznych (poł�czenia 
spawane). Nale�y wykorzysta	 zbrojenie fundamentów i poł�czy	 je z 
uziomem poprzez przepust wodoszczelny. Podł�czenie do uziomu 
fundamentowego nale�y wykona	 ze stali ocynkowanej 25x4mm. Uziom 
fundamentowy powinien by	 sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka 
przed wylaniem betonu.  
Instalacj� odgromow� nale�y wykona	 zgodnie z wymaganiami norm PN-
86/E-05003/01,03 i PN – IEC 61024-1-1,-2     

2.21.INSTALACJA POŁ�CZE� WYRÓWNAWCZYCH 
Zastosowanie poł�cze� wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie 
do warto�ci bezpiecznych w danych warunkach �rodowiskowych napi�	
wyst�puj�cych pomi�dzy ró�nymi cz��ciami przewodz�cymi. Poł�czeniami 
obj�te s� wszystkie metalowe cz��ci instalacji rurowych, wentylacji, 
rozdzielnie metalowe, korytka kablowe itp. Szyn� poł�cze� wyrównawczych 
nale�y wykona	 przewodem LYg�o 25, który uło�y	 na ci�gu korytek 
kablowych na parterze.  Podł�czenie do uziomu fundamentowego 
płaskownikiem Fe Zn 25x4, nale�y wykona	 w pomieszczeniu rozdzielni 
głównej RGnN. Szyn� nale�y pomalowa	 w zielono- �ółte pasy. 
Miejscowymi poł�czeniami wyrównawczymi nale�y obj�	 wszystkie 
metalowe ruroci�gi, metalowe o�cie�nice drzwi, przewody ochronne gniazd 
wtykowych oraz wykładzin� antystatyczn� w pomieszczeniach gdzie została 
zastosowana (serwerownia itp.). Miejscowe poł�czenia (DY�o 4) 
wyrównawcze poł�czy	 z lokaln� szyn� wyrównawcza (LYg�o 10), któr�
nale�y sprowadzi	 na parter i podł�czy	 do głównej szyny poł�cze�
wyrównawczych (LYg�o 25). 

2.22.INSTALACJA OCHRONY OD PORA�E�  
Ochron� od pora�e� zaprojektowano zgodnie z norm� PN-IEC 6036 4-4-41. 
Dla ochrony budynku zastosowano szybkie wył�czenie w układzie TN-C-S, 
to znaczy sie	 b�dzie pracowa	 w układzie TN-C, a w budynku b�dzie układ 
TN-S. Rozdzielenie systemu nast�pi w zł�czu kablowym ZK-2b. Zacisk PE w 
zł�czu kablowym nale�y podł�czy	 do uziomu fundamentowego budynku.  
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wył�czenia b�dzie zrealizowana 
przez: 
� urz�dzenia ochronne przet��eniowe 
� wył�czniki ochronne ró�nicowo-pr�dowe 

Uzwojenia wtórne przekładników nale�y uziemi	 – podł�czy	 do przewodu 
PE.  
Skuteczno�	 ochrony nale�y sprawdzi	 pomiarami. 



2.23.INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPI�CIOWEJ 
Dla ochrony od przepi�	 w rozdzielni RGnN przewiduje si� ochron�
przeciwprzepi�ciow� klasy B+C, natomiast w tablicy TK1 (tablica zasilaj�ca 
komputery) ochron� przeciwprzepi�ciow� klasy D. 

2.24.OCHRONA PRZECIWPO�AROWA – WYŁ�CZNIK GŁÓWNY 
ZASILANIA WPP 
W celu ochrony przeciwpo�arowej zostały zaprojektowane specjalne 
wył�czniki przeciwpo�arowe „WPP” i „Wył. UPS” (wył�czenie budynku 
spod napi�cia), które zlokalizowano przy głównych wej�ciach. Wył�czniki te 
winny by	 koloru czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalacj� nale�y 
wykona	 kablem HDGs, który nale�y układa	 na uchwytach o odporno�ci 
ogniowej dostosowanej do kabla. 

UWAGA ! 
Cało�	 robót wykona	 zgodnie z zasadami BHP i pod nadzorem osób uprawnionych. 
Przej�cie instalacji przez strefy po�arowe nale�y uszczelni	 piank� PC620 Hilti. 



3. OBLICZENIA TECHNICZNE 
3.1. Obliczenia o�wietlenia 

Obliczenia o�wietlenia podstawowego wykonano w oparciu o norm� PN-EN 
12464-1:2004 na  komputerze w oparciu o program Dialux 4.6.Wyniki 
oblicze� przeniesiono bezpo�rednio na poszczególne pomieszczenia. Rodzaje 
zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.  

3.2. Obliczenia WLZ-ów
W  oparciu o  moce zainstalowanych urz�dze� poszczególnych tablic i 
rozdzielnic dokonano doboru WLZ-ów, oblicze� pr�dów, spadków napi�	 i 
zestawiono w/w obliczenia w  tabeli Nr 1. 

3.3. Obliczenie bilansu mocy
Dokonano oblicze� mocy dla warunków normalnych oraz dla mocy 
rezerwowej.   

3.3.1. Bilans mocy 

Moc zainstalowana     Pi = 268,2 kW (wg Tabeli Nr1) 
Moc obliczeniowa     Po = 164,3 kW (wg Tabeli Nr1) 
Współczynnik jednoczesno�ci   kz = 0,61 

Przyj�to rezerw� w wysoko�ci 20% 
Wobec powy�szego    Pi = 322,0 kW 
      Po = 196,3 kW 

Przyj�to współczynnik jednoczesno�ci kjc=0,8 

PP = Po x kjc = 196,3 x 0,8 = 157,0kW 
Pi = 322,0kW 
PP = 157,0kW 
kz = 0,48 
Is = 243,9A 

3.3.2. Moc rezerwowana 

Zasilanie rezerwowe odbywa	 si� b�dzie ze zł�cza istniej�cego budynku 
Inkubatora. Dost�pna moc rezerwowa jest w wysoko�ci PP = 79,0kW. 
Wytypowano od wył�czenia WLZ-ty W1, S1, S3, w przypadku braku zasilania 
podstawowego.  

Por = 86,5kW 

Przyj�to współczynnik jednoczesno�ci kjc=0,8 

Ppr = 77,8kW 



3.4. Dobór linii kablowych nN zasilaj�cych (przył�cza) 
3.4.1. Zasilanie podstawowe ze stacji trafo „6N” – Budynek L-30 

Pp = 157,0kW 
Is = 243,9A 
l = 200m 

Dobrano lini� kablow� YAKY 4 x 240 o obci��alno�ci Id = 363A 

Spadek napi�cia 

�U = %74,2
2406,47
2000,157

==

x
x

kxs
Pxl

3.4.2. Zasilanie rezerwowe z istniej�cego zł�cza budynek istniej�cego 
Inkubatora 

PP = 79,0kW 
Ip = 122,7A 
l = 150m 

Dobrano lini� kablow� YAKY 4 x 240 o obci��alno�ci Id = 363A  

Spadek napi�cia 

�U = %0,1
2406,47
1500,79

==

x
x

kxs
Pxl

Spadek napi�cia dla stacji trafo w budynku L-31 

�U = 4,6% 
Sumaryczny spadek napi�cia �U = 4,6 + 1,0 = 5,6% 
Dla warunków zasilania awaryjnego spadek dopuszczalny. 

3.5. Dobór przekładników pr�dowych do układu pomiarowego 

Io = 243,9A  

a) Pr�d znamionowy przekładników 
- wyliczonej warto�ci odpowiada przekładnik o pr�dzie znamionowym  
   Ipn = 250A 

b) Klasa dokładno�ci przekładnika 
- do rozliczeniowego pomiaru energii dobrano uzwojenie w klasie 
dokładno�ci 0,5 



c) Sprawdzenie mocy znamionowej przekładnika 
- obci��alno�	 przekładnika 

     Licznik A1500 
- Pobór mocy w torze pomiarowym pr�dowym Sni = 0,01 VA 

     - Przewody pomiarowe  s = 2,5mm2,     l = 1m,      Sp = 0,35 VA 
- Zestyk Sz = 0,5 VA 
Sobl = 0,01 +  0,35 + 0,5 = 0,86 VA 

      Dobrano przekładniki pr�dowe typu IMW 250/5 

     Sn = 2,5 VA,  kl 0,5, wsp. bezp. FS 5 / f-my ABB/ 
     Ith = 60 x Ipn

    Sprawdzenie warunków prawidłowego obci��enia strony wtórnej 
przekładników 

    0,25 x Sn < Sobl < Sn
    0,25 x 2,5 < 0,86 < 2,5 
     0,625 < 0,86 < 2,5                warunek spełniony

    Sprawdzenie strony pierwotnej 

    0,2 x In � Iobl � 1,2 x In
    0,2 x 250 < 243,9 < 1,2 x 250 
     50 < 243,9 < 300                warunek spełniony

                                                                                     Opracował: 
                                                                                             in�. Edward Wilk 
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