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1 Spis rysunków 

 

tytuł rysunku 
nr  

rysunku arkusza 

Sytuacja 1 1 

Rzut wymiennikowni 2 1 

Zasilanie wymiennikowi 3 1 

Rozdzielnica TW – schemat 4 1 

Rozdzielnica TW – zabudowa 4 2 

Rozdzielnica RSW – zasilanie, pompa c.o. 5 1 

Rozdzielnica RSW – pompa cyrkulacyjna c.w.u. 5 2 

Rozdzielnica RSW – sterowanie pomp 5 3 

Rozdzielnica RSW – sterowanie siłowników 5 4 

Rozdzielnica RSW – pomiary temperatur 5 5 

Rozdzielnica RSW – listwa X1 – zasilanie, pompy 5 6 

Rozdzielnica RSW – listwa X2 – siłowniki, X3 – czujniki temperatur 5 7 

Rozdzielnica RSW – zabudowa 5 8 

Schemat technologiczny wymiennikowi - uproszczony 6 1 
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2 Informacje ogólne 

Niniejsza dokumentacja obejmuje część elektryczną i AKPiA dla rozbudowy istniejącej 

wymiennikowi c.o. o moduł przygotowania centralnej ciepłej wody w układzie 

bezzasobnikowym. Rozbudowa będzie polegać na zabudowie w miejscu istniejącego 

wymiennika c.o. kompaktowego wymiennika ciepła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u..  

Parametry cieplne węzła: 

• moc c.o.: 234kW 

• moc c.w.u.: 150kW w układzie bezzasobnikowym 

Węzeł zabudowany będzie w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu dla osób 

postronnych.  

 

Łączna moc grzewcza 

 węzła 

Typ i producent  

regulatora lub sterownika 

Telemetria  

węzła 

384[kW] ECL310 TAK/NIE 

 

2.1 Stan istniejący i rozwiązania projektowe 

W budynku znajduje się wymiennikownia ciepła dla potrzeb c.o., stanowiąca własność  

MPEC SA i posiadająca odrębne, zasilanie, oświetlenie oraz lokalne połączenia wyrównawcze.  

Istniejący wymiennik dla potrzeb c.o. zostanie zdemontowany a na jego miejscu zabudowany 

nowy KWC dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.. 

Należy zdemontować obwody i tablice elektryczne oraz uzupełnić połączenia wyrównawcze w 

węźle cieplnym.   

Zaprojektowano nową rozdzielnicę RSW sterującą oboma funkcjami grzewczymi. Wymianie 

podlega także tablica TW - zgodnie z aktualnymi standardami MPEC oraz istniejące 

oświetlenie. 

2.2 OŚWIADCZENIE 
1. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania tzn. „Projekt 

wykonawczy Instalacje elektryczne i automatyki węzła cieplnego, Kraków  

os. Tysiąclecia 10” jest dokumentacją wykonaną zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Projekt opracowano stosownie do uzgodnień i warunków realizacji obowiązujących w dniu 

oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty 

przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie 

uzgodnień, dostosowania do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów oraz 

do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 



Instalacje elektryczne i automatyki węzła cieplnego dla budynku wielorodzinnego  

w Krakowie, os. Tysiąclecia 10 

  

 

Strona 5 

2.3 Projekty związane 

• PW Projekt węzła cieplnego ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzninym,  

Kraków, os. Tysiąclecia 10. Uzgodniony i zarejestrowany w MPEC SA. 

 

3 Wytyczne dla Właściciela Obiektu 

1. Istniejące zasilenie w energię elektryczną, linia do czujnika temperatury zewnętrznej oraz 

połączenia wyrównawcze pozostają bez zmian.  

2. Wykonać pomiary uziemienia połączeń wyrównawczych w razie konieczności rozbudować 

uziemienie. 

4 Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 

4.1 Podstawa prawna opracowania 

• Zlecenie Inwestora  

• Korespondencja z MPEC SA – znak sprawy: RCW/51/74/2020 

• Warunki techniczne wydane przez MPEC S.A. w Krakowie RCW/184/773/BI/PW/2020  

z dnia 30.01.2020r.   

4.2 Podstawa techniczna opracowania 

• Podkłady budowlane 

• Projekty związane 

• Wizja lokalna 

• Uzgodnienia oraz wytyczne projektowe  

• Materiały techniczne firm: Danfoss, Grundfos, Jumo, Legrand, WILO 

• Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

4.3 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i AKPiA wymiennikowni wraz z doborem 

urządzeń, układów automatyki i osprzętu wymiennikowni ciepła. 
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5 Instalacje elektryczne i AKPiA 

5.1 Demontaże 

Należy zdemontować istniejącą tablice TW szafkę RSW na ścianie oraz zbędne okablowanie. 

Wymienić również instalację oświetleniową i wykonać nowe oświetlenie węzła cieplnego.  

W razie kolizji istniejących kabli z rurociągami należy przełożyć przewody poza obszar kolizji.  

W razie konieczności przedłużyć istniejące linie kablowe. 

5.2 Instalacje kabli i przewodów 

Kable i przewody będą układane w korytkach metalowych i rurach PCV dla ochrony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Należy koniecznie zachować zasadę oddzielnego prowadzenia 

kabli i przewodów siłowych od kabli AKP. Należy wykorzystać w miarę możliwości istniejące 

trasy kablowe. Końcowe doprowadzenia kabli i przewodów do pomp, siłowników, aparatury 

kontrolno-pomiarowej AKP i czujników wykonać w wężach Peschla - termoodpornych. 

5.3 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Zgodnie z wymaganiami Producentów oraz MPEC SA – przewidziano ochronę 

przeciwprzepięciową kategorii min. II. Ochrona realizowana jest przez ochronniki 

kombinowane klasy B+C, zabudowane w tablicy TW. 

5.4 Wyłącznik główny wymiennikowni 

Wyłącznik główny wymiennikowni został zaprojektowany na bocznej ściance tablicy TW. 

Tablicę należy zabudować w węźle, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi, w sposób 

umożliwiający wyłączenie napięcia dla całej instalacji bez konieczności wejścia do 

wymiennikowni. Do pomieszczenia nie wolno wprowadzać innych napięć niebezpiecznych  

5.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

Urządzenia elektryczne przewidziane do zainstalowania według niniejszego opracowania 

chronione będą przed dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim. 

 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona będzie przez zastosowanie izolacji 

roboczej dla wszystkich urządzeń 

 Ochrona przed dotykiem pośrednim. 

Przewiduje się, że urządzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem będą 

zasilane następującymi rodzajami napięć niebezpiecznych: 

• napięciem: 400V, 50 Hz w układzie TN-S 

• napięciem: 230V, 50 Hz w układzie TN-S 

Jako dodatkowa ochrona przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zostanie 

zastosowane: 
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• dla urządzeń zasilanych napięciem 400V, 50Hz i 230V, 50 Hz, w układzie TN-S połączenie 

części przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie 

wyłączenie napięcia zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowych oraz – 

dodatkowo – różnicowo-prądowych o Ir≤30mA. 

Chronione urządzenia połączone będą z szynami PE w sposób zapewniający pewne i trwałe 

połączenie. Połączenia ochronne wykonać przewodami o izolacji kolorze żółto-zielonym, 

natomiast szyny PE z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 polakierowanej żółto-zielono. Należy 

do niej przyłączyć przez opasanie lub połączenia śrubowe: rurociągi,  konstrukcje stalowe, 

zasobniki c.w.u. Przewody ochronne dla obwodów zasilania 400V AC, 50 Hz prowadzone 

będą jako żyły PE w kablach. 

Zainstalowanie wszystkich urządzeń elektrycznych i wszelkie prace montażowe związane 

z instalacją wyposażenia elektrycznego należy prowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364 

i innymi obowiązującymi normami i przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

5.6 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

W  pomieszczeniu zlokalizowano kompaktowy węzeł cieplny dla potrzeb c.o.,  stanowiący 

własność MPEC SA i posiadający zasilanie elektryczne 3x400V linia zasilająca oraz układ 

pomiarowy pozostaje bez zmian.   

Wymagane parametry zasilania węzła:  

Moc obliczeniowa: 3kW 

Napięcie: 3x400VAC 

Zabezpieczenie: istniejące 

Układ sieci: TN-S 

5.7 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodem YDYżo 3x1,5,  YDY 3x1,5 prowadzonym 

w rurkach elektroinstalacyjnych. Gniazdo wtykowe 230V 10A przewidziano w tablicy TW w 

celu ograniczenia dostępu osób postronnych. Zaprojektowano oprawy i osprzęt w wykonaniu 

szczelnym. 
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5.8 Automatyczna regulacja parametrów pracy węzła 

W niniejszym rozwiązaniu przewidziano zastosowanie nowoczesnego elektronicznego 

regulatora z rodziny ECL Comfort.  

Regulatory ECL 310 wraz z kluczem aplikacji 266.1 umożliwiają: 

• regulację pogodową temperatury zasilania w układzie ogrzewania 

• sterowanie pompą obiegową 

• ograniczenie temperatury powrotu w funkcji temp. zewnętrznej 

• regulację temperatury obiegu c.w.u.  

• sterowanie pompą cyrkulacyjną 

• ochronę przeciwzamrożeniową  

• funkcje alarmu 

• komunikację M-bus z układami pomiaru ciepła w celu realizacji ograniczenia 

przepływu/mocy. 

W rozdzielnicy RSW przewidziano rezerwowe zaciski wyjściowe magistrali M-bus w celu 

umożliwienia przyłączenia liczników ciepła. W przypadku decyzji o przyłączeniu, liczniki 

należy wyposażyć w interfejsy M-bus (poza zakresem opracowania). 

5.9 Regulacja temperatury 

W skład układu regulacji temperatury wchodzi regulator ECL 310 A266, czujniki temperatury 

klasy PT1000 oraz 

• na kanale I - układ c.o. z zaworem typu VM2 Dn 20, Kvs 4,0 i siłownikiem AMV23 oraz 

termostatem bezpieczeństwa typ Samson 5343-2. 

• na kanale II - układ c.w.u. z zaworem typu VM2 Dn 20, Kvs 4,0 i siłownikiem AMV33 

oraz termostatem bezpieczeństwa typ 5348-2. 

Siłowniki zastosowane w obiegach współpracując z zaworem z funkcją powrotu sterowaną 

sprężynowo oraz termostatem bezpieczeństwa zapewnia odcięcie czynnika grzewczego 

zarówno w przypadku zaniku zasilania jak i przekroczenia temp. granicznej. Zabezpieczenie 

działa niezależnie od regulatora. 

5.10 Funkcja antybakteryjna 

W przypadku aktywowania powyższej funkcji, temperatura ciepłej wody zostaje okresowo 

podniesiona do zdefiniowanej przez użytkownika wartości i na zdefiniowany przez 

użytkownika przedział czasu. Sterownik dokonuje tego przez okresowe podnoszenie wartości 

nastawy temperatury ciepłej wody.  

Uruchomienie funkcji wymaga ustawienia termostatu bezpieczeństwa powyżej temperatury 

przegrzewu – po dokonaniu koniecznych ustaleń pomiędzy dostawcą a odbiorcą ciepła.  
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5.11 Czujnik temperatury zewnętrznej 

Istniejąca linia do czujnika temperatury zewnętrznej pozostaje bez zmian należy wykonać 

pomiary linii w razie konieczności wymienić.  Czujnik temperatury zewnętrznej wymienić na 

nowy współpracujący ze sterownikiem ECL typu ESMT. 

5.12 Pompy 

W układzie przewidziano dwie pompy firmy GRUNDFOS, w trybie automatycznym sterowane 

przez regulator ECL310 realizujący aplikację A266.1, a w trybie ręcznym – łącznikami 

dźwigienkowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RSW. 

• Pompa obiegowa c.o.: MAGNA 3 40-100 (Un=230V, In=1,5A, P=384W) 

• Pompa cyrkulacyjna c.w.u.: ALPHA 2L 25-80N (Un=230V, In=0,44A, P= 50W). 

Pompy typu MAGNA3 wyposażone są w elektronicznie komutowane silniki z magnesami 

stałymi, ze zintegrowanym regulatorem pracy pompy i pełnym zabezpieczeniem silnika. Układ 

poprzez automatyczna kontrolę różnicy ciśnień dopasowuje swoje parametry do aktualnych 

wymagań instalacji grzewczej. 

Pompa ALPHA, jest napędzana standardowym, jednofazowym silnikiem asynchronicznym z 

trzystopniową regulacja prędkości obrotowej. Silnik posiada zintegrowane zabezpieczenie 

przeciwprzeciążeniowe. 

 

5.13 Pompa wody schłodzonej 

W projekcie instalcji wod-kan dla niniejszego obiektu została przewidziana pompa zatapialna 

wody schłodzonej, zabudowana w studzience bezodpływowej w pomieszczeniu 

wymiennikowni. Pompa winna posiadać zintegrowane zabezpieczenie silnika, zaleca się 

zastosowane rozwiązania z pionowym łącznikiem poziomu. 

Zgodnie z wytycznymi MPEC SA pompę należy przyłączyć do zabezpieczeń w tablicy TW  

dostawa, montaż oraz  późniejsza eksploatacja i konserwacja pompy wody schłodzonej 

spoczywa w gestii Właściciela/Zarządcy budynku. 

 

5.14 Pomiar energii cieplnej 

W projekcie technologii niniejszego węzła zaprojektowano następujące układy pomiaru ciepła: 

• dla obiegu c.o.: należy zostawić istniejący 

• dla obiegu c.w.u.: integrator CF55 + przepływomierz US ECHO II Qn3,5; Dn25; 2,5L/imp. 

Po wykonaniu układy należy zgłosić u dostawcy ciepła do odbioru i plombowania. Dostawcą 

układów pomiarowych oraz kart interfejsu M-bus jest MPEC SA. 

5.15 Lokalizacja aparatury 

1. Króćce pomiarowe dla zabudowy czujników i przetworników pomiarowych są 

zlokalizowane i wydane w projekcie technologicznym. 

2. Czujniki i przetworniki pomiarowe przewidziano do zabudowy w miejscu pomiaru 

3. Dla zabudowy osprzętu elektrycznego, regulatora zaprojektowano rozdzielnice TW i RSW. 
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6 Uwagi końcowe 

1. W pomieszczeniu wymiennikowni nie należy instalować innych urządzeń elektrycznych 

ani wprowadzać obcych napięć. Wszystkie obwody wymiennikowni winne być odłączane 

głównym wyłącznikiem zasilania zlokalizowanym przy wejściu do pomieszczenia. 

2. Węzeł cieplny jest urządzeniem energetycznym z punktu widzenia Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych. Dostęp do pomieszczenia należy regulować w oparciu o 

powyższe Rozporządzenie. 

3. Wykonawca może przystąpić do robót wyłącznie po uzyskaniu zgody Inwestora. 

4. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji winny być przedstawione Nadzorowi 

Autorskiemu do akceptacji. 

5. Personel zatrudniony przy wykonywaniu robót elektrycznych musi posiadać świadectwa 

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji do 1kV oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w 

zakresie BHP, a kierownik budowy – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie instalacji elektrycznych. 

6. Całość prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – w 

szczególności z pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz  zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Instalacje elektryczne”. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany: 

- przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej, połączeń wyrównawczych i uziemień; 

- przekazać Inwestorowi protokoły oraz „Oświadczenie o poprawności wykonania  

   instalacji”. 

8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, gwarantujących jakość 

produktów nie gorszą niż wskazani w dokumentacji. 

9. Niniejsza dokumentacja nie określa podziału obowiązków przy realizacji inwestycji 

pomiędzy Właścicielem obiektu a MPEC SA – podział ten zostanie określony w umowie 

między Stronami. 
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Lista kablowa

l.p.
oznaczenie 

kabla
typ skad dokąd długość uwagi

1 WLZ YDYżo 5x4
Rozdzielnica administracyjna 

TA, tablica TW MPEC SA
Rozdzielnica TW --- poza zakresem opracowania

2 4.1WE1 YDY 2x1.5 Rozdzielnica TW oświetlenie 1

3 4.1WE2 YDYżo 3x1.5 Rozdzielnica TW oświetlenie 12

4 4.1WE3 YDYżo 3x2.5 Rozdzielnica TW Rozdzielnica RSW 7

5 4.1WE4 YDYżo 3x1.5 Rozdzielnica TW Rozdzielnica RSW 8

6 5.1WE1 OWYżo 3x1.5 Rozdzielnica RSW pompa obiegowa PCO zasilanie 3 w obrębie KWC

7 5.1WE1 OMYżo 5x1.5 Rozdzielnica RSW pompa obiegowa PCO zasilanie 2 w obrębie KWC

8 5.1WA1
OLFLEX Classic110 

2X0.75
Rozdzielnica RSW pompa obiegowa PCO sterowanie 3 w obrębie KWC

9 5.2WE1 OWYżo 3x1.5 Rozdzielnica RSW pompa cyrkulacyjna PC zasilanie 3 w obrębie KWC

10 5.4WA1
OLFLEX Classic100 

5G0.75
Rozdzielnica RSW siłownik zaworu c.w.u. M1.1 3 w obrębie KWC

11 5.4WA2
OLFLEX Classic110 

3G0.75
Rozdzielnica RSW termostat bezpieczeństwa TS1.1 3 w obrębie KWC

12 5.4WA3
OLFLEX Classic100 

5G0.75
Rozdzielnica RSW siłownik zaworu c.w.u. M1.2 3 w obrębie KWC

13 5.4WA4
OLFLEX Classic110 

5G0.75
Rozdzielnica RSW termostat bezpieczeństwa TS1.2 3 w obrębie KWC

14 5.5WA1 LiYCY2x1 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.1 --- przebieg trasy poza zakresem opracowania

15 5.5WA2 OMY 2x0.5 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.2 3 w obrębie KWC

16 5.5WA3 OMY 2x0.5 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.3 3 w obrębie KWC

17 5.5WA4 OMY 2x0.5 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.4 3 w obrębie KWC

18 5.5WA5 OMY 2x0.5 Rozdzielnica RSW czujnik temperatury TE1.5 3 w obrębie KWC

19 5.5WA6 LiYCY2x1 Rozdzielnica RSW 
integratoru układów pomiaru ciepła UQ, 

UQ1
10

20 FeZn 3x25 połączenia wyrównawcze 18

21 LgYżo 16 połączenia wyrównawcze 10

Długości kabli zweryfikować na budowie
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L.p. Opis typ/nr kat.
producent/ 

dystrybutor
ozn. na schemacie

1 Skrzynka z tw. szt. dla aparatury modułowej (3x12 modułów), IP55, z listwą PE AKe 36 SPELSBERG ----

2 Ochronnik klasy C - pakiet 4b OVR 15-275 ABB OG

3 Łącznik 4-biegunowy 25 A, do zabudowy na elewacji, z osłoną zacisków, IP55 7GN25 92 U25 LOVATO WG

4 Wyłącznik różnicowoprądowy typ A, 2-torowy 25 A/30 mA CD225J 25-30-A Hager F1, F2, F3, F4

5 Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 10 A, charakterystyka C, 2-biegunowy MC 210A Hager F1.1, F2.1, F3.1, F3.2, F4.1 

6 Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16 A, 250 V,do montażu na szynie TS35 SN 216 Hager GN

7 Listwy zaciskowe w/g rysunków Pokój

8
Obudowa z tw. szt., drzwiczki przeźroczyste, z płytą montażową, wym.:  szer. 400mm, wys. 500 mm, 

głęb. 220 mm IP 65
VP54A Hager ----

9 Łącznik 2-biegunowy 25 A, do zabudowy na elewacji, z osłoną zacisków, IP55 7GN25 91 U LOVATO WG

10
Regulator dwóch obiegów grzewczych, wyjścia cyfrowe, wykonanie 230V wraz z aplikacją dla 

układów c.o. oraz c.w.u. przepływowe
ECL 310 + A266 DANFOSS MC1

11 Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 4 A, charakterystyka C, 2-biegunowy MC204A Hager FCO, FS, FC

12 Przełącznik trójpozycyjny, jednoobwodowy, modułowy SF109 Hager SCO

13 Lampka sygnalizacyjna do zabudowy modułowej SVN 121 Hager HCO, HC

14
Przekaźnik interfejsowy, zabudowa modułowa 6mm, cewka 230V AC/DC, styk przełączny, dioda 

sygnalizacyjna
PI6-1P-230V AC/DC RELPOL KCO

15 Listwy zaciskowe w/g rysunków

ZG-G10 szara

ZG-G10 niebieska

ZUG-G21 żółta

ZUG-G21/E0 niebieska

ZUG-G21 szara

ZUG-G/31 szara

ZUG-G21/E0 szara

ZG-G2,5 szara

ZG-G2,5 niebieska

Pokój X1, X2, X3

16 Szyna TH35 handlowy

17 Listwa przyłączeniowa nieizolowana PE 8+1 zacisków 0048 03 Legrand PE

Tablica rozdzielcza TW

Szafka sterownicza RSW

Zamówienie elementów automatyki skoordynować z dostawcą KWC. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, jakości nie gorszej od wymienionych
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18 Listwa przyłączeniowa N, 15x16mm2 EL 15/N Legrand LISTWA N

19 Korytko grzebieniowe BA6 40025 Hager wg rys. RSW

20 Czujnik temperatury zewnetrznej, rezystancyjny, PT1000 ESMT DANFOSS TE1.1

21 Zanurzeniowy czujnik temperatury, rezystancyjny, PT1000, długość 100mm ESMU-100 DANFOSS
TE1.2, TE1.3,TE1.4, 

TE1.5

22
siłownik dla zaworów typu VM2, sterowanie 3-punktowe 230V, z funkcją powrotu sterowaną 

sprężynowo, czas przestawienia - 30s
AMV 23 DANFOSS M1.1

23
siłownik dla zaworów typu VM2, sterowanie 3-punktowe 230V, z funkcją powrotu sterowaną 

sprężynowo, czas przestawienia - 15s
AMV33 DANFOSS M1.2

24 termostat pojedynczy STW   nastawa w/g decyzji eksploatacji 5343-2 SAMSON TS1.1

25 termostat podwójny TR/STW   nastawa w/g decyzji eksploatacji 5348-2 SAMSON TS1.2

26
licznik energii cieplnej c.w.u. integrator CF51 + przepływomierz US ECHO II  z kartą interfejsu M-

bus - w/g zestawienia w dokumentacji technologicznej - dostawa: MPEC SA
istniejacy MPEC UQ1+TQ1.1+TQ1.2

27
licznik energii cieplnej c.w.u. integrator CF55 + przepływomierz US ECHO II  z kartą interfejsu M-

bus - w/g zestawienia w dokumentacji technologicznej - dostawa: MPEC SA
Qn=3,5 Dn=25: 2,5L/imp. MPEC UQ2+TQ2.1+TQ2.2

Automatyka obiektowa i aparatura pomiarowa

Zamówienie elementów automatyki skoordynować z dostawcą KWC. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów, jakości nie gorszej od wymienionych



obliczenia 

Ocena

Ibp [A] Ibz [A]

1 TW - RSW 0,5 0,9 0,5 2,10 C 10 100 YDY 3x2,5 24 8 2,5 0,10 0,059 100 TAK TAK

2 RSW - PCO 0,1 0,8 0,1 0,37 C 4 40 OWY 3x1,5 17,5 3 1,5 0,01 0,000 40 TAK TAK

3 RSW - PC 0,1 0,8 0,1 0,37 C 4 40 OWY 3x1,5 17,5 3 1,5 0,01 0,040 40 TAK TAK

BILANS MOCY ORAZ SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DOBORU LINII ZASILAJĄCYCH

 Bilans mocy

Sprawdzenie poprawności doboru kabli i przewodów

--- Spadek napięcia
Ochrona 

przeciwporażeniowa

Lp Relacja
Moc Pi 

[kW]

Wsp. 

jedn. k

Moc Ps 

[kW]
Prąd Is [A] Zs  [Ω]

Ia  

[A]
Zs* Ia<Uo 

Przewód 

dobrany 

prawidłowo

Długość 

przewodu 

zasil. [m]

Przekrój 

żyły 

roboczej 

[mm2]

Spadek 

napięcia 

ΔU% 

Typ zab.      

Wartość 

zabezpiecznia Ib     
Przewód 

zasil.

Prąd 

długotrwały 

przewodu          

Iz [A]

Tysiąclecia 10


