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dot.: sprawdzenia projektu techniczn€go zaŚilania oBIEKT tIYDRoTEc|tN|czNY.TŁocZNIA
scIEKow RosZKowIcE P-2ó łv miejscotłości RoszKowlcE'

ZĄ|alwiając pismo z dnia 2007-05.3l' uprzejmie informujemy, iż ww. projekt został przez
tutejszy Rejon Energetyczny sprawdzony, co do zgodności z wydanymi wanrnkami przyłączenia.

Zaprojektowane rozwiązanie jest zgodne z dotychczasowymi ustaleniami i jest do przyjęcia
z następującymi uwagami:

|. warunkiem podłączenia L]rządz€ń będzie wniesienie prz€z służbę oeodezyjną przębiegu lrasy kab|a i przedłożenie
poiwierdzonej dokumenlacj i geod€zyjnej (wyryŚ oraz nam iary kabla na mapach w skali | :500)'

2. Na podslawi€ Rozporządzenia Ministra oospodarki iPńcy z dnia z0.|2.2o04r. w spmwie szczegoło\ł,ych
warunków przyłączenia podmiotów do si€ci elektroenerg€lycznych, ruchu ieksploatacji tych sieci, nalefy zgłosić
się w fulejszym Rejonie Energetycznyn w celu podpisania uńoly o przyłączenić'.

Nadmięnia się, że niniejsze spmwdzenie nie zwalnia Fojektanta i wykonawcę fobót od
odpowiedzia|ności w zakresie stosowania i przestrzegania obowięujących przepisóu jakim
powinny odpowiadać projektowanie i budorła urządzeń elektrycznych oraz ptzesttzęgania
walunków uzgodnionych z zainteresowanymi instytucjami'

włżność niniejszego sprawdzęnia ustala się do dnia wazności warunków Przyłączenia
L.dz.RDl/4-RDE4-4/WP I PE-)l | 80 1200 7 r.

Nadesłarry l egz' pojektu technicznego zatrzyrnujemy w n. aktach.
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OPINIA Nr 88/2007
Kluczbork, dnia 2007.05 .3 I

obickt: BISKUPICE' PoLANowIcE, cloŁKowlcE' JAsKowIcE'

ROSZKOWICE, BYCZYNA

Lokalizacja: Biskiupice, Polanowice, Gołkowice' Jaśkowice, Roszkowice, Byczyna

Przedmiot uzgodnienia: Sieć kanalizacji sanitamej grawitacyjnęj i tłocanej oraz kable
energetyczne zasilające tłocznie'

Inwestor| Urząd Miejskiw Byczynie
46-220 Bycryna , ul. Rynek I

zl€cenie nr; 88/07 z dnia 2007.05'07

zlcceniodawcr: Przedsiębiorstwo Inłnieńi Srodowiska s.c. EKoSAN
42-200 częstochowa, Al. Armii Krajowej 60/62

l. Opinia Z,e$polu Uzgrdnisnia DokumeDtrcji: Uzgodniono z uwagami:
l.l. Uzgadnia się przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitamej przedstawionej na

zalącanikach mapowych z wyłączeniem terenów zmkniętych ( PKP ).
l.2.w miejscach zbliżEń i skrzyżowań projelrlowanej sieci i przyĘczy z ismiejącym

uzbĄeniem podziemnym, szczególde z siecią gazową wodociągową kanalizacją
deszcznwą oraz kablami energetycznymi i telefonicanyni' foboty ziernne wykonywać
ręcznie pod nadzorem przedstawicieli poszczególnych hanż, zachowując szczególne
środki ostrożości i stosując się do wydanych warunków t€cbnicznych, decyzji oraz
obowią,zujących przepisów prawnych i norm.

l.3. Przod przyst@ieniem do wykonywania robót ziemnych powiadomić zainteresowanę
brarź€ o terminie ich rozpoczęcią w szczególności: EnergiaPro Konccrn Enelgetycany
S'A. Rejon Dystrybucji Kluczbork, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bycz}nie,
Tęlekomunikacja Polska s.A'' NETIA Telekom Telmedia S.A. oraz oGP GAz.sYsTEM
S'A. odzdiał w Świerklanach, a w trakcie realizacji inwestycji stosowac się do wydalych
na piśmie pzez w/wjednostki warunków technicznych, zalęceń i uwag.

2' Integra|ną częścią liliejszej opilii są opi€.zętowrlc m|py zrwierające
uzgadniany projokt .
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WARUNK| PRzYŁĄczEN|A
DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ ENERGIAPRO

KoNcERN ENERGETYCZNY s.A. o NAP|Ęc|u ZNAM|oNowYM NIE wYższY|/| N|Ź 1 KV

załatwiając wniosek 19242007 z dnia 2007.04.30 w sprawie określenia warunków przyłączenia do sieci
roz.dzie|czrj dla obiektu: oBIEKT HYDRoTECHNICZNY.TŁoCZNIA ScIEKÓW RoszKowlcE P-26
w miejscowości RosZKowIcE
*yr^żAmy z9odę na pflyłącfenie do naszej sieci roz/zie|czej mocy prryłączeniowej w łysokości 22,6 kw i
dostawę energii elektrycznej w fapotrzebowanej wysokości ok. ]0000 kwh rocznie przy zAbezpięczęnin
głównym pżedIicznikowym topikowym o wańości 40 A.

J.dnocześnie Dodaiemv warunki techniczne. we którvch pr'vłaczenie zostanie zr€alizowane:

|. Rodzaj i miejsce przyłączenia obiektu do sieci rczdzie|czej: PRoJEKToWANY PRzYŁĄcZ YAKxs
4X35 oD SLUPA NR |4| L|NII 0'4KV ZASILANEJ ZE STACJ| TRAFo 40ól/RosZKowIcE WIES
OBW.MLECZARNIA.

2. Miejscem dostarczania energii eleklrycznej Ędą ZACISKI PRĄDowE NA wYJsctu
PRZEwoDow oD ZABEZPIEczENIA W zŁĄczu' W KIERUNKU lNsTALAcJl oDBIoRcY'

3' zakresem niezĘdnej rozbudowy sieci rozdzie|czej w z\\iązku z prryłączeniem obiektu będfie:
a) od słupa Nr l4l wykonać przyłącz kab|owy kablem YAKXS 4x35 zakończony wolnostojącą szafką

złączowo . pomiarowąw granicy działki.
4' Wykonać wlz i instalację odbiorczą dostosowaną do potrzeb.
5' Naleł stosowaó szafki złączowo - pomiarowe umożliwiające odłączenie od sieci zasi|ającej i

us).tuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zĄbęzpieczone pEed uszkodzeniami,
wpływami atmosferycfnymi a także ingerencją osób niepowołanych oraz pEystosowane do
plombowania. stosować szafki złączowo.pomiarowe w obudowie wykonanej z tworz}'lva sfucznego
pod5tawowo spęłniajaceBo następujące wymo8i:
a) stopień ochrony przed zapy|eniem iwilgocią IP 43 (wg PN.92/E-08|06).
Tworzywa sztuczn€ stosowane na obudowę szafki winny gwarantować możliwość ich uty|izacji.
Potwierdzeniem jakości obudowy szafli złączowej wykonanej z tworĄ/wa sauczne8o winien być atest
lub świadectwojakości wydane przez uprawnione do przepro\ładzania odpowi€dnich badań instytucje tj.
Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

ó. Do roz|iczeniowego pomiaru dostarcfanej energii eIektrycznej zastosowane będą:
a) licznik energii crynnej 3-fazowy I lub 2'taryfowy,
b) zc8ar sterujący

dla zainstalowania których nalezJ przy8otować mieJsce w nowozabudowanej szafce złączowo-
pomiarowej. Drzwiczki skrzynki Iicznikowej na|eży zaopatrzyć w zamykany otwór umożliwiający
odczyt licznika oraz zamknięcie'

7. Wymagania dodatkowe:
a) zakaz stosowania urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci rozdzielczej
b) wymagany srosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rofliczeniowym winien w}nosić

w str€f.ie całodobowej tg9 = 0,4



'ńAńa&!tu|ę6{f{ńTQfito"".i. zabezp!cczcnia faIicznikowego głównego przed podzialem instalacji na

'ffJłr'ńl.#B}gy.ć'ft ochrony od porażeń uwzględnlć, że w miejscu dostarczania energii €lektrycznej
- K}tri,ź3;ę$żsqĘ :!Y9dy 

Zabezpieczeniie główne zaIicznikowe powinno Umoż|iwiać stworzenie widocznej

impedancja pętlj zwarc;^z,= 0'3029a'L:607A prry zabezpieczeniu na obwodzi€ Bm 80A.
l0' ochronę przed poraŻeniem w zakresie si€ci zasilającej na1eży wykonać zgodnie z normą SEP N sEP-E-

00] p!' ''sieci elek|roeDergetyczne niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa,, oraz w zakresie
insta1acji zgodnie z normami PN.IEC 603ó4 Wprowadfonymi do stosowania Rozporfądzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.04.03 (Dz.U. nr 38/2001).

l l. ochronę odgromową obięktów budowlanych dla instalacj i naIeży wykonać zgodnie z po]ską normą PN-
86/E'5003.0l,03 i04 wprowadfoną Rozporządzenięm Ministra Rozwoju Regiona|nego i Budownictwa
z dnia 2001.08.3I (Dz.U. nr 101/2001 poz. I 104).

12' Do budowy instalacji i przyłączanej sieci należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak
bezpieczeństwa oraz dekIarację zgodnoścj wz8|ędnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

|3' Na powyŻsfy zakres prac naleŹy opracować dokumentację techn;czno prawną'
14 Naleiy zgłosić się osobiście do Rejonu Dystrybucji Kluczbork w celu zawarcia umowy o przyłączenie

do si€ci rozdzielczej określającej zasady finansowania it€rmin realizacji p|zytączenia' po upżednim
usta|eniu terminu z Dyrektorem Rejonu Dystrybucji, który będzie reprezentował dostawcę przy
podp;syuaniu umowy. NaleŹy zabrać ze sobą dowód tożsamości (w przypadku osób prawnych naleł
ponadto przedstawić dokumenty upowazniające do zawierania umów) oraz oryginał tlułu prawnego do
pnylączanega obiektu. Zawarcie umowy będzie lównoznaczne z przyięciem niniejszych warunków i
będzie stallo\"r'ió podstawę do rozpoczęcia realjfacji prac z*iązanych z pfzyłączeńiem ww. objektu dc '
siccirozdzielczel.

15' Niniejsze warunki przyłączenia tracą ważność po upbavie 2lat od daty ich wystawienia'
Unieważnia się warunki przyłączenia dla ww. obi€ktu wydane pŻed datą niniejsz€go pisma.

ló' Wszystkie prace winna \Ąrykonać osoba'pżeds;ębiorstwo' która posiada odpowiednie uprawni€nia
budowIane oraz wymagania kwaIifikacyjnę do prowadzenia robót w fak.esie elektrycznym.

17. Jednocześnie informujemy' że kosft pr'ylącz€nia obi€ktu wg złtwierdzonej przez Pre?€sa URE
Taryfy d|a energii elek(rycznej obowiązującej na tereni€ działania Koncernu En€rg€tycznego sA
EnergiaPro oddzia| w opo|u od dnia 1 Ślycfnia 2007 roku - łvynosi 3583'81 fł + 22%vAT.

l8' R€jon Energetyczny K|uczbork informuje' że wg zatwierdzon€j przez Prezesa URE Taryry dla energii
elektrycznej obowiązującej na terenie działania Koncomu Energetycznego SA EnergiaPro oddział w
opolu obowiązującej od dnia l stycznia 2007 roku ustala się co następuje:
a) podmiot występujący o ltTdanie warunków przyłączenia uiszcza przedplatę, w $Tsokości

120.00 zł + 22yovAT dla Dodmiotów nrzv|acfanvch na nis|dm naDieciu. którą w pr'ypadku,
gdy dojdzie do r€alizacji przyłącz€nia do sieci fgodnie z wTdBnymi warunkami, zslicza się na
poczet na|eżności za przyłączenie.

w przypadku odmowy przyŁączglia, z powodu zaistnienia przes,łanek negatywnych, o których mowa w
ań. 7 ust' l i 3 ustawy - Prawo enefgetyczne' przedpłata podlega zwrotowi na rzecz podmiotu' który ja
uisci l .
W przypadku odstąrienia podmiotu, na wniosek którego zostały vrydane warunki przyłączęnia od
rea|izAcii f^w^fiej umowy o przytączenie |ub nie zawarcia tej umowy w okresie ważności warunków
p|zyłączenia' przedpłata ni€ pod]ega fwrotowi'
Zmiana wydanych warunków przyłączenia' dokonana na skutek negocjacji prowadzonych między
stronami, nie stanowi wydania nowych warunków.

W załaczęniu przcsyłamv 2-wańantowv proiekt umowv o orzyłaczenie.

Kierou]n]\.\Ą]ycjf lalU Eksp/oalacit
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1' wniosek dotycży: (postawć f,1ał'

ffiolierau ! placu ! oświel|enia
drogowego

l-l inn",- l

2. opis istniejącego fasilania obiektu: (poslawićZał,

E brak pŻ ',łącza
(obiekl bez rasilania)

E przyłączony do sieci będącej wlasnością
EnargiaPro Koncem Energelycrny SA
N f f i M 6 a : ' i ' d e n r b b I
ryh|bryżo@Ę&lty@ |

f] przyłączony do innej
siecińnstalacji

3.

f] obiektu
projeKowanego istniejącego

n zwjększenia n zmiany przyłącza ! rozdziału
anstal6cji

Parametry prżyłącf anego obiekt!:

1 . Moc prz yłączeniowa [kV{
w Przyqadku zasilania 1!az.

w przypadku zasilania 3-taz. z2k|Ą
2. Wańość zabezpjeczen]a pę edlicfnikowego [A] ąÓ ,
3. Roczne rufycie energii eleklrycznej lkwhl ,Ąooca

Moc przylączeniowa zas]lania rezerwowego [kW,

5_ Temin rofpoczęcia dostarczania energii |ub jej poboru L90+
4. Paramelry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksP|oatacyjna PŻyłączanych ur'ądzeń, insta|acii Iub sieci

ii, , .  -;<ia;r".iii ,
r.lrrliti.i--,..6r;5i łliil' '

' ,ll#r.r . lt9bŃ f..bv)
:. t jd,;ii'.:,r .!i:l



{rym;.fiffóy1x#i,T:i":i:::x,"*""^stępczeźródłazasilanianiewspółpracuiące
Ęk']9'.. . !''-.. '., tL]|ak prosny w dodalkowyn załączniku do niniejszego wniosku okr€ślić moc i przemaczenie

zastępczych żróClel zasilania nie wspólpracujących z siecią energelyki zawodowei.

6. zainsta|owane Iub przewid)ĄVane do zainstalowania uŻądzenia wprowadzające zakłócenia do sieci:

tr"" LJ|ak-' prosiny w dodatkołyn za|ącznjku do niniejszego wniosku podać irnormacje techniczne,
dotyczące wprowadzanych zaklóceń p|zez urządzenia wnioskodawcy oraz charakerystykę
obciążeń, niefbędne do o|łeś|enia warunków przy|ącz€nia.

7. wymagania dolyczące slandardowych parametrów technicznych energii e|ektrycznei lub parametrówiej
dostarczania'. hoslawtc bak A

|Xstandardowe'. LJ odmienne od slanda.dowych- prosiny w dodalkowym zaĘczniku do niniejszego wniosku
keślić wymagania odnienne od sIandardowych'

8' Wnioskodawca zobowiązuie się do: zapewnienia dokumentacji technicfnej i prawnej przylączenia (pos|a|łić aak n

D "i" 8|ak- zobowiązanie iest wiążące z chwi!ązawarcia stosownej umow o p|zylączenie. ztsgo t'żu!u,' zgodnie zobodąfuiącąTaMą' oplah a prz'aączenie mstanie obnjżona o 1o%'

9. Dodatkowe wymagania wynikające z Pot.z eb Wnioskodawcy:
(m'in' parame|ry techniczne ukladÓw pomjarowo-roficzeniowych energii elek|rycmei)

oświadczam, że dane przeclstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi |ałycznemu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przesylanie dakumen!Ów zawierających mąe dane osobowe drogą pocżową. EnergiaPro Koncern
Enerqetyczny sA nie ponosj odpowiedfialności fa utracone w bln przwadku dane.

/, ,;r:. !l

I.l:r' siÓ

. P.os|my wpisać wańość ab4ploeenla pżl||cŹnikowego 'godnio z pon|ższątabelką.

Zasilaniejednolaowo

25,8 kW
5 0 4

a0A
2 5 4 25! .
3 2 4 3 2 4
3 5 4 3 5 4

- standardowe PatameĘ techniąne en€Ęii e|eklycaej oB2 paramotryjej doslalczania zosla' okreś|one w Rofpożądzeniu Minislra Gospoda.|d
i PlaĆy z dnia 20 grudnia 20o4r. w sprawio szcfególow}€h warunków pż'4ącfenia podńiotów do sied e|ek|roenerg€tycfnych' ruchu i e|śp|oatacji
tych sioci(Oz. U. r 2005r. n.2, poz.6).

Do wniosku na|6źy do|ącfyć:
1 ' ookument potwierdzający Mu| p'awny Wnioskodawcy do kożystania z obiektu, w ktÓlym uży{ane Ędą Fzylączan€ Ur2ądzenia' insta|acje |ub

sieci' a w PuyPadku nieposiadania lego dokuńenlu' w dniu sk]adania wniosku. oświadczenis o isgo zlożeniu paed podpisaniem lmowy
o pzy,lączonig' Pod rygorcm odmovy fawalcia loj umowy. Pod pojęc|em Mulo p.awn€go na|eży rozumieć np.: $iasność' wspóMasnoŚć' najem'
df]erawa' Użycfenie' uż}'|kowanie wieczysle' wlasnościowe prawo do loka|u. spÓ]dfielde prawo do |oka|u.

2' Dokument slwierdfaiący' iż budowańy obiekt' pĘ'{ąc?o olaz budowa |Ub rozbudowa sieci e|ek!'oenergetycznej Śą ujęte w mieiscowym p|anio
zagospodalowania przesbzennego gminy lub w falożeniach do p|anu zaoPaLżenia gminy w cieplo' eneĘię e|ekĘcfną i pa|iwa gafowe.

3' Dowód dokonania prledplaty w sysokoścj brutlo: 146'40 zł. którą w przypadku gdy dojdzie do fawarcia stosoMej lmowy o pzy'ączenie'
fgodnie 7 wydanymi wJru1h.mi' fa|icfysię na poc7el op]atyfa pP'4ącżenie

4' Plan zabudowy |ub szkic sytuacyjny' określający Usytuowanie obieklu' w którym będą uży!€ne puylądane Użądfenia. .nstalacje lub sieci'
Mg|ędem iŚtńiejącej Śie. oraz sąŚ]edńich obieklÓw' W pŻypadku obiektów nowoPowstających na|€ży do wnioskJ do|ąeyć maPę do ce|ów
oPiniodawczych w skali 1:500lub 11000.

5. Kopia dokumenlu wykazują@go upEwnienie Pełnom@nika do wyslępowanja w imieniu wnjoskodawcy.
6. wypis z krajowego lejeŚlru pżedsjębiorĆów f numereń RRs (dla po|lńia|ów gaspadarcfych)'
7- zaświadczenie f ewidenc]] dzia|a]ńÓści gospodarczej (d/a asób |iżycbych prowadzących dzia]alność gÓŚpÓllarcĄ.

1' Wniosek wypełniać cfyle|nie' pismem drukowanym' Wńiosek nieprawidłowo' ńi €Ć2lo|ni € wyp€]riońy |ub/i wniosek niekomp|etny (brak
wymaganych f a|ącf ników) będzie żwracany WniÓŚkodawcy ce|em !zupelnlen]a'

2' EnerlilPro Koncerń Eńergetyczny sA mocąań' 23 UŚt' 1pkt' 3 i5 uslawyzdnia 29.031997..' o ocbloniB danych osobowych (D2- U' f 1997r'
Nr 133. pof' 883 ż późn. zm') jesl uprawniony do pżetwa.fania Pani/Pana danyĆh Ósobowych' a w sz@egó|ności do podjęcia koniecfnych
dżia|ań pżed fawarc]em umo$ry o pzylączen]e' oańe le pcelwaPane będąw iednoŚtce olgańifaq/jńej EńeĘiaPrc Koncernu Eńergetyenego
sA. k(órej ozńaczenie i adles są zamieszczone we wstępi€ niniejszeoo dokum€ntu' .Jednocześnie EneroiaPro Koncern Enerqetyczny sA
inlormuje, że pzys|Ugu]e Pańi/Panu plawo wgLądu doswolch dańycholaflch poprawjania
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OPIS TECIINICZNY
Budowy przy|ącza elektroeneĘetyczncgo z'gitrnia t|oczni ścicków w m. Roszkowice P-2ó

l. Zakres i cel proiektu.

Projekt niniejszy dotyczy budo\"'/y zasi|ania elektroene.getycznego obiektu jak w mętryce
projektu

2. Slan istnieiacv

Teren przewidziany do zasi|ania znajduje się w obrÓie stacji transformatorowej Roszkowice
wieś obw Mleczarnia

3. Stan proicktowanv.

3 1. Budowa zasilania nn.

otiekt zasi|any będzie z napowietrznej linii nn ods,lupanr l4l przyłączem kablowym do
szafki złączowo pomiarowej ZK-lP kablem typu YAKxs 4x35mm2 dalej przy'lączem iablowym
wyprowadzonym zalicznikowo z tejż€ szat}i' kablem typu YKY4Xlomrn2- Na sfupie nr l4l
zabudować kp|' och'onników Gxo 0'28/5 i połączyć je zuziemieniem o waftości nie większej nił
l0  om

3 '2 Wprowadzenie prryłącza do obiektu-.budowa wlz-
Zasi|anie od złącza kablowo pomiarowego wykonać kablem YKY4xlomm2 wprowadzając go do
tabljcy rozdzielczej TR zlokalizowanej w wolnostojącej skzynce'

4. ochrona Drz€d Dorażeniem w szafce z|aczowo Domiarowei.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowęj zastosowano samoczynne wyłączenie
zasilania za pomocą bezpieczników
Dodatkowo obudowy złącza i tab|ic pomiarorłyah wykonane sąz mateńałów izolacyjnych'
Przyłącz kab|owy i szafkę złączowo pomiarową wykona Przedsiębiorstwo Energetyczne' w|z
lnwestor.

6. Przvlacze kablowe.

Kabel ze słupa sprowadzic w rurze Arot fi 50
Trasę linii kab|owej oraz|oka|izację z|ącza pokazano na rys. przyłąaze kólowe.
Kabel układać w ziemi na głębokości 0'7m' pomiędzy dwiema warstwami piaslo o grubości
0- lm
Nad kablem \ł/ odległości 0,25m' ułożyć fo|ię ka|andrową koloru niebieskiego szer minimum
0'2m' Na trasie kabla w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym istniejącym bądź
projektowanym oraz drogą dĄazdowąi wjazdami kable chronić rurami ARoT DvK 75mm '
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Na kablu załoŹyć oznaczniki /opaski/ z winiduru na których podać typ kabla, Iok budowy' relację
przebiegu oraz znak uż}tkownika.
Oznacznikt założyć nakab|tt przy złączach. na kablu w trasie co 10m- olaf przy przepustach'
Ptzy z|ącztt wykonać zapasy kabla o dł' oko,ło 2,5m' Na trasie kabla nawierzchnia mrrsi by
łatworozbierala.
Całość prac wykonać zgodnie z PN-76/E-05l25 'tlekroenergętycznę i sygnalizacyjne linie
kablowe"

7. ochrona DrzecirvDorażeniowa '

Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porazeń prądem
elekrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wyłączenie, ztealtzowane ptzy
pomocy bezpieczników i wyłączników nadmiarowo-prĄdowych typu S190'
W obiekcie w1konac miejscowe połączenia wyrownaucze'
Jako przewód neutralny zastosować pżewody w kolorze niebieskim' a przewód ochronny
zie|ono-żóltv' Rozdział Drzewodu PEN na PE i N w TR.

8. Obliczenia
Psz: 22-6 kW

Żzw:O.3029om lmv:607 A wg' Twp do miejsca zasilania, Ibn-ó3A
Kabel YAKXS 4x35mm2 l-l7m Z:0,0f78om
D|a z,i'łarc1a w zK Zzw:0,330,7om Izłł:556,4A Imaxdlao,2sek= 415'4A k=6'5

WIz YKY4XI0 l:10m Zz =0,0358 om

lzw:502,0 A Ibn=4oAD]a zwarcia w TR Zz:0'3ó65om
lmax dla 0,2sek: 206,2 A F5,l

Izw > Imax0,2s

ZABEZP]EcZENlA DoBRANo PRĄ\łTDŁowo
s AMoCZYI,INE SZ\'BKIE WYLĄCZENIE
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Zestaw złączowo pomiarowy ZK-1P
Kabei YAKXS 4x35mm2 l:17m
ocl]ronniki Gxo 0'2815 sŹ3
Iolia 15 m
Kabe l  YKY 4x10mm2 l= l0m
Bednarka FeZn 30x4mm l: 30m
Pręty uziomowi 6sf


