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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że projekt zasilania w energię elektryczną hydroforni p. pożarowej w budynku
Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku sporządzony został zgodnie z obwiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:
inż. Cezary Żukowski

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilania w energię elektryczną hydroforni
p.pożarowej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
2.
2.1
2.2
2.3

Podstawa opracowania
Projekt technologiczny
Inwentaryzacja instalacji elektrycznych budynku
Obowiązujące normy i przepisy

3. Stan istniejący
Istniejąca hydrofornia zlokalizowana w piwnicach budynku. Znajduje się tam zestaw hydroforowy
złożony z dwóch pomp po 18,5kW oraz sprężarki. Urządzenia te podłączone są do rozdzielnicy żeliwnej,
która jest zasilana jest kablem YAKY 4x120 z rezerwowanego pola rozdzielni głównej.
Instalacje oświetleniowe zasilane są z rozdzielnicy znajdującej się poza hydrofornią.
4. Demontaż istniejących urządzeń
W pomieszczeniu pompowni należy zdemontować rozdzielnice żeliwne, linie zasilające pompy i
sprężarkę oraz instalacje 24V. Zdemontować należy kabel zasilający YAKY4x120 od rozdzielni głównej
pomieszczenia hydroforni.
5. Projektowany zestaw hydroforowy
W pomieszczeniu pompowni zostanie zamontowany zestaw hydroforowy prod. Firmy
Bartosz: ZH EV 15.8.2.SPE+OBT/ZEM-WI z dwoma pompami po 7,5kW. Sterowanie płynne z regulacją
obrotów każdej pompy przetwornicą i z automatycznym testowaniem pomp. Przewidywana jest
naprzemienna praca pomp. Zestaw posiada własną szafę sterowniczą SZH, w której znajdują się wszystkie
niezbędne zabezpieczenia od strony elektrycznej silników pomp.
6. Zasilanie hydroforni
6.1 Kabel zasilający
Od rozdzielni głównej do pomieszczenia hydroforni należy ułożyć kabel zasilający bezhalogenkowy
ognioodporny NHXH JFE180/PH90/E90 5x10 0,6/1kV. Projektowany kabel układać w kanale, w miejscu
kabla istniejącego, zdemontowanego. Od kanału do hydroforni kabel prowadzić w korytkach
ognioodpornych E90.
6.2 Rozdzielnica RP
W pomieszczeniu hydroforni zainstalować rozdzielnicę RP. Wykonać ją i wyposażyć zgodnie z rys. E2.
W rozdzielnicy przewidziano zasilanie istniejącego wentylatora wywiewnego.
6.3 Zasilanie zestawu hydroforowego
Projektowany zestaw hydroforowy zasilić kablem NHXH JFE180/PH90/E90 5x10 0,6/1kV chroniąc go
rurą karbowaną podwójną 50 mm. Podejście do hydroforu wykonać w posadzce.
7. Ochrona od porażeń
Jako ochronę dodatkową od porażeń należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie
sieciowym TN-C-S. Przewód PE dodatkowo uziemić przez połączenie go przewodem YDY10 z szyną
wyrównawczą ułożoną w hydroforni oraz z urządzeniami i rurociągami technologicznymi.
8. Uwagi końcowe
Podane w projekcie nazwy firm producentów materiałów i urządzeń oraz symbole samych materiałów
należy traktować jako stanowiące podstawę w oparciu, o którą zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się
zastosowanie innych materiałów i urządzeń, ale o parametrach nie niższych niż podano w projekcie.
Wszystkie roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji muszą być zgodne
z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty.
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