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1. Projekt zagospodarowania terenu 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego „ Przebudowy 

oddziałowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w zakresie demontażu 

wyeksploatowanej i montażu nowej na dz. nr 3/1 położonej w miejscowości Warszawa na 

terenie Ogrodu Botanicznego P.A.N. ” w celu poprawy bezpieczeństwa oraz pewności 

zasilania . 

1.2. Zakres inwestycji 

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje „ Przebudowę oddziałowej kontenerowej stacji 

transformatorowej SN/nn w zakresie demontażu wyeksploatowanej i montażu nowej na dz. nr 

3/1 położonej w miejscowości Warszawa na terenie Ogrodu Botanicznego P.A.N.”  

 Zakres projektowanych urządzeń pokazano na rys. E-02-1. 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje teren działek nr 3/1 tj.: 

Dz. nr 3/1 teren ogrodu botanicznego 

 

  Przedmiotowa stacja transformatorowa przeznaczona do przebudowy stanowi stację 

oddziałową będącą na majątku i w eksploatacji właściciela terenu tj. Polskiej Akademii Nauk. 

Przedmiotowa stacja stanowi zasilanie dla budynków i urządzeń elektrycznych oraz 

infrastruktury technicznej  zainstalowanej na terenie Ogrodu Botanicznego.  

Powodem przebudowy ( wymiany ) stacji jest zły stan techniczny urządzenia stwarzający 

zagrożenie oraz duża awaryjność. 

Na terenie działki usytuowana jest: 

 sieć kablowa średniego i niskiego napięcia,  

 sieć kablowa oświetleniowa terenu,  

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

1.4. Informacja dotycząca wpisu terenu do rejestru zabytków  

 Nie dotyczy  

1.5. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

 Nie dotyczy 

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W celu oprawy bezpieczeństwa oraz pewności zasilanie, w zakres planowanej inwestycji  

związanej z przebudową wchodzi : 

- Demontaż  istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn typ STb-1 

usytuowanej na dz. nr 3/1 szt. 1 

- Montaż w miejscu starej, nowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn typu Mzb-1 

na dz. nr 3/1 szt. 1 

- Wprowadzenie i podłączenie w rozdzielnicy SN i nN istniejących kabli zasilających. 

 

Powyższy zakres inwestycji zaliczono do urządzeń infrastruktury technicznej 
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1.7. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska, 
higieny, zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych  i ich otoczenia. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada  2010 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Nrr 213, poz. 1397 

projektowane urządzenia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego 

napięcia nN-0,4 kV  nie należą do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na 

środowisko   

Projektowane ww. urządzenia elektroenergetyczne nie oddziałują negatywnie na tereny 

sąsiednie. 

Inwestycja nie narusza ładu przestrzennego i nie ma wpływu na jego kształtowanie. 

 

1.8. Ochrona środowiska  

Działka  nr 3/1 położona jest na terenie znajdującym się w obszarze rezerwatu przyrody Las 

Kabacki im. Stefana Starzyńskiego  

1.9. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

(Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz.U. z 2012r. poz. 463) – obiekty budowlane obejmujące sieci 

elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nN-0,4 kV i SN-15 kV oraz stacje 

transformatorowe zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej, które obejmują 

posadowienie niewielkich obiektów budowlanych w postaci stacji transformatorowo-

rozdzielczych kontenerowych, wykopów pod sieci kablowe o głębokości 1m i odwiertów 

punktowych o głębokości do 2m dla posadowienia żerdzie słupowych sieci 

napowietrznych.  

Ww. obiekty budowlane nie oddziaływają na panujące warunki hydrologiczne a 

zatem nie wymagają przeprowadzania badań hydrologicznych. Nowa stacja będzie 

posadowiona w miejscu starej. 

1.10. Zasięg obszaru oddziaływania 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. 

z dnia 2013r poz. 1409 z późniejszymi zmianami na podstawie  Norm: 

-  PN-75/E-05100 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa;  

- N-SEP-E-003 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa;   

- N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa  

Obszar odziaływania projektowanej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 

SN-15 kV mieści się w całości w zakresie działek na terenie których sieć została 

zaprojektowana. 

 

1.11. Część rysunkowa. 

Część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej 

za zgodność z oryginałem 

1.12. Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna   



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM II 
„ PRZEBUDOWA ODDZIAŁOWEJ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn  

USYTUOWANEJ NA TERENIE  OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE ” 

5 

 

2. Opis Techniczny 

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje „ Przebudowę oddziałowej kontenerowej stacji 

transformatorowej SN/nn w zakresie demontażu wyeksploatowanej i montażu nowej na dz. nr 

3/1 położonej w miejscowości Warszawa na terenie Ogrodu Botanicznego P.A.N.”  

 Zakres projektowanych urządzeń pokazano na rys. E-02-1 

2.1. Stan istniejący 

Przedmiotowy zakres inwestycji obejmuje teren działek nr 3/1 tj.: 

Dz. nr 3/1 teren ogrodu botanicznego 

 

  Przedmiotowa stacja transformatorowa przeznaczona do przebudowy stanowi stację 

oddziałową będącą na majątku i w eksploatacji właściciela terenu tj. Polskiej Akademii Nauk. 

Przedmiotowa stacja stanowi zasilanie dla budynków i urządzeń elektrycznych oraz 

infrastruktury technicznej  zainstalowanej na terenie Ogrodu Botanicznego.  

Powodem przebudowy ( wymiany ) stacji jest zły stan techniczny urządzenia stwarzający 

zagrożenie oraz duża awaryjność. 

Na terenie działki usytuowana jest: 

 sieć kablowa średniego i niskiego napięcia,  

 sieć kablowa oświetleniowa terenu,  

 sieć kanalizacji deszczowej, 

sieć wodociągowa, 

2.2. Założenia projektowe  

W celu oprawy bezpieczeństwa oraz pewności zasilanie, w zakres planowanej inwestycji  

związanej z przebudową wchodzi : 

- Demontaż  istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn typ STb-1 

usytuowanej na dz. nr 3/1 szt. 1 

- Montaż w miejscu starej, nowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn typu Mzb-1 

na dz. nr 3/1 szt. 1 

- Wprowadzenie i podłączenie w rozdzielnicy SN i nN istniejących kabli zasilających. 

- Wymiana złącza kablowego ZK-7 ( obok stacji ) 

- Wymiana złącza kablowego ZK+GWP ( przy szklarni )  

 

Powyższy zakres inwestycji zaliczono do urządzeń infrastruktury technicznej 

 

 

Realizacja ww zamierzenia inwestycyjnego ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz 

zwiększenie pewności zasilania poprzez zmniejszenie awaryjności urządzenia. 
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2.2.1. Strefa klimatyczna 

Powyższa lokalizacja zgodnie z PN-75/E-05100 zalicza się do nizinnej I strefy klimatycznej   

 

  



PROJEKT WYKONAWCZY - TOM II 
„ PRZEBUDOWA ODDZIAŁOWEJ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn  

USYTUOWANEJ NA TERENIE  OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE ” 

7 

 

2.2.2. Warunki posadowienia słupów 

 

2.2.3. Warunki gruntowe 

Na podstawie prac związanych z realizacją wcześniejszych inwestycji wg. tab. Nr 6 

zakwalifikowano grunt do rodzaju  - grunt słaby. 
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2.3. Podstawa opracowania: 

 Założenia projektowe   

 Uzgodnienie  - RDOŚ w Warszawie  

 Uzgodnienie  koncepcji -  P.A.N. 

 inwentaryzacja istniejących urządzeń energetycznych w terenie, 

 podkłady geodezyjne w skali 1:1000 i 1:500 

 ustalenia z inwestorem, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

  

2.4. Lokalizacja projektowanych urządzeń 

Inwestycja związana z „Przebudową oddziałowej kontenerowej stacji transformatorowej 

SN/nn ” w zakresie  wymiany tj.  demontażu wyeksploatowanej i montażu nowej kontenerowej 

stacji transformatorowej SN/nn na dz. nr 3/1 położonej w miejscowości Warszawa na terenie 

Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Jednostce ewidencyjnej 146513_8 

Warszawa, Obręb 1-12-15 Warszawa 
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2.5. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

2.5.1. Istniejąca stacja  transformatorowa SN/nn STb-1 

Istniejąca kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn typu STb-1  - przeznaczona do 

demontażu 

 

2.5.2. Projektowana kontenerowa  stacja transformatorowa 15/0,4 kV Mzb-1 20/630   

2.5.3. Warunki lokalizacji stacji 

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów: 

 obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem i komorą transformatora, 

 rozdzielnice SN i nN, 

 dach płaski betonowy. 

 

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe, uszczelnione wkładami 

produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w części fundamentowej. Stacja posiada dwoje drzwi 

do obsługi z zewnątrz rozdzielnic SN i nN. Drzwi wykonane są ze stali  lakierowanej proszkowo. 

Całość wykonana jest ze zbrojonego betonu, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz 

nie powoduje roszenia wewnątrz stacji. Elewacja powierzchni betonowych wykonana jest tynkiem 

mineralnym. 

 

Masa i gabaryty stacji 

 

Długość [mm] 3060 

Szerokość [mm] 1710 

Wysokość [mm]: 

- bez dachu, z częścią fundamentową 

- z dachem betonowym  

- od powierzchni gruntu z dachem betonowym  

2810 

2910 

2360 

Masa [kg]: 

- obudowy (z wyposażeniem bez 

transformatora) 

-    dachu betonowego 

6000 

1400 

Powierzchnia zabudowy:  5,23 m2 

Kubatura zabudowy: 12,56 m3 
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2.5.4. Warunki posadowienia stacji 

Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod 

warunkiem, że grunty są niespoiste i niewysadzinowe o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,4, zalegające 

do głębokości minimum tyle, co strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja będzie stała. 

W przypadku posadowienia stacji w gruntach wysadzinowych, należy wymienić pod całą 

powierzchnią fundamentu grunt na piasek gruby o ID ≥ 0,4 na głębokość zależną od strefy 

przemarzania lub wykonać pod powierzchnią fundamentu płytę żelbetową.  

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego 

z rysunkiem. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami 

wewnątrz stacji. 

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana 

i zagęszczona. 

Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentową stacji. Na posadowiony 

fundament stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Taśma uszczelniająca nie 

może nakładać się na siebie (aby nie była ułożona podwójnie), może to spowodować 

przedostawanie się cieczy do wnętrza stacji. Podczas układania taśmy uszczelniającej, nie 

należy jej rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub deformację. 

Na tak przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach. 

 

2.5.5. Warunki wprowadzania i montażu kabli SN i nN 

Kable SN i nN z zewnątrz należy wprowadzić przez otwory przepustowe umieszczone  w 

części fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykręcić na uszczelkę 

gumową przepusty produkcji ZPUE S.A., następnie nałożyć na kabel koszulkę termokurczliwą. 

Po wprowadzeniu kabla uszczelnić go zgrzewając na nim i metalowym przepuście koszulkę 

termokurczliwą.  

2.6. Wyposażenia stacji Mzb-1 20/630 

2.6.1. Rozdzielnica średniego napięcia. 

 

W stacji zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN w izolacji SF6 typu TPM układ WLL produkcji 

ZPUE. Rozdzielnica stanowi niezależny element stacji. 

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xXnRUHAKXS (1x70 mm2). W 

polu transformatorowym zastosowano głowice kablowe typu K430TB produkcji EUROMOLD. Do 

pól liniowych należy stosować głowice typu K430TB produkcji EUROMOLD. 
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2.6.2. Rozdzielnica niskiego napięcia. 

W standardowym rozwiązaniu stacji zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN-

W/NSL produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa. 

 Rozdzielnica wyposażona jest w rozłącznik główny izolacyjny 1250A, a na odpływach w 

rozłączniki bezpiecznikowe NSL2 400A – szt. 12. Na rozdzielnicy nN zamontowano szafę 

AMI/SG-2W. Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O  1x240 

mm2) + 2xN2XH-O 1x240 mm2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do 

pracy w układzie TN-S oraz TN-C-S. 

 

Parametry rozdzielnicy: 
 

Napięcie znamionowe 690 V 

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej 2500 V 

Prąd znamionowy szyn zasilających i zbiorczych 1250 A 

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych do 630 A 

Typ rozłącznika bezpiecznikowego na odpływach NSL 400A 

Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek. 16 kA 

Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy 40 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego 20 kA 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Stopień ochrony IP 4X 

 

2.6.3. Komora transformatora. 

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych 

elementów o mocy do 630 kVA. Transformator jest wstawiany od góry po uprzednim zdjęciu 

dachu i ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez 

zablokowanie kół blokadami po przekątnej transformatora. Wentylacja komory odbywa się przez 

żaluzyjne otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach do obsługi rozdzielnic SN i nN.   

Obsługa transformatora odbywa się po zdemontowaniu dachu. 
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2.7. Linie SN-15kV 

2.7.1. Linia wewnętrzna SN-15kV – stan istniejący  

Przedmiotowy odcinek kablowy SN-15 kV typu 3 x YHdAKx 1x50mm2 stanowi zasilanie 

przedmiotowej stacji transformatorowej SN/nn STb-1. Istniejący odcinek kablowy jest zasilany 

z pola nr 16 ze stacji Transform. nr [02-1122] Klarysew P.A.N.. Przedmiotowy odcinek kabla 

SN-15 kV 3 x YHdAKx 1x50mm2 jest na majątku i w eksploatacji Polskiej Akademii Nauk.  

Odcinek kablowy SN-15 kV wybudowany w oparciu o technologię budowy 

elektroenergetycznych linii kablowych podziemnych SN-15 kV kablem ziemnym polietylenu typu 

3 x YHdAKx 1x50mm2.   

Przedmiotowy odcinek kablowy SN-15 kV 3 x YHdAKx 1x50mm2 pozostaje bez zmian. 

 

2.7.2. Linia SN-15 kV – stan projektowany 

Po wymianie kontenerowej stacji transformatorowej istniejący odcinek kablowy SN-15 kV 

typu 3 x YHdAKx 1x50mm2 należy wprowadzić i podłączyć do pola liniowego w rozdzielnicy SN-

15 kV typu TPM w nowej stacji. W celu podłączenie kabla w polu liniowym należy zastosować 

głowice  typu K430TB produkcji EUROMOLD. 

 

Warunki układania kabli SN-15 kV 

 

Kable należy układać linią falistą  z zapasem 1% - 3% na dnie rowu kablowego o głębokości 

0,8m na warstwie piasku o grubości nie mniejszej jak 10 cm. Ułożone kable należy zasypać 

warstwą piasku o grubości 10cm.  Na wierzchniej 10 cm warstwie piasku wzdłuż przebiegu kabli 

SN-15 kV zaleca się  ułożyć odcinek taśmy stalowo-ocynkowanej ( bednarki )  FeZn 30x4mm o 

długości 30m, a następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm i przykryć taśmą 

oznaczeniową w kolorze czerwonym TO-ESN/20/12. Na skrzyżowaniu projektowanej linii 

kablowej z drogami kołowymi, podjazdami wjazdami na posesję kable należy układać w rurze 

osłonowej SRS 160mm z zapasem co najmniej 1,0 m w obie strony poza krawędź drogi, 

natomiast na skrzyżowaniach z innymi mediami kabel układać w osłonie DVK 160mm z zapasem 

co najmniej 1,0 m w obie strony od skrzyżowania N-SEP-E-004. 

Wartość uziemień roboczo-ochronnych  nie może przekraczać RA 3,3 . Jeżeli zajdzie 

potrzeba zastosować uziemienia prętowe dodatkowe w celu uzyskania wymaganej wartości 

uziemienia. Połączenia elementów uziemienia powinny być wykonane przez spawanie lub 

skręcanie przy pomocy śrub kadmowych. Miejsca połączeń płaskowników należy zabezpieczyć 

przed korozją. Temperatura otoczenia podczas wykonywania prac nie powinna być niższa niż 0 

C.  
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Rys. 1. Rów kablowy - przekrój poprzeczny  

 

 
Rys. 2.  Głębokości ułożenia linii kablowych 
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2.8. Ochrona od porażeń 

2.8.1. Uziemienie stacji. 

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienia robocze średniego i niskiego napięcia 

wykonane w postaci głównej szyny uziemiającej. Wykonana ona jest z płaskownika miedzianego 

P50x10, zainstalowanego na izolatorach. Szyna podłączona jest w dwóch punktach poprzez 

bednarki Fe/Zn 40x5 mm oraz przepusty bednarki do złącz kontrolnych znajdujących się 

wewnątrz stacji. Złącza kontrolne łączone są podczas montażu stacji w terenie do zewnętrznego 

uziomu otokowego. 

W stacji do szyny za pomocą kabli uziemiono: 

 Rozdzielnicę SN w dwóch punktach bednarką FE/Zn 30x4 [mm2], 

 Rozdzielnicę nN w dwóch punktach bednarką Fe/Zn 30x4 [mm], 

 Kadź transformatora bednarką Fe/Zn 30x4 [mm2], 

 Dach stacji – 1xLgY 1x70 [mm2],  

 Zbrojenie stacji – 2xLgY 70 [mm2], 

 Drzwi, obróbki – 1xLgY 1x16 [mm2]+ 1xLgY 1x35 [mm2] 

 

Do głównej magistrali należy dołączyć przez zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa 

wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory 

technologiczne umieszczone w części fundamentowej stacji. Wyprowadzenie N z transformatora 

należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego poprzez otwór 

technologiczny umieszczony w części fundamentowej stacji. 

Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PE w postaci płaskownika aluminiowego AP50x10 

i N w postaci płaskownika miedzianego P50x10, które są ze sobą połączone mostkiem z 

płaskownika AP.  

Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji 

uziemienia.  

Wokół projektowanej stacji w odległości 1 m od fundamentu należy wykonać uziom otokowy tj. 

ułożyć na głębokości 0,7m taśmę FeZn 30x4mm. Uziom należy połączyć do głównej magistrali 

stacji poprzez zaciski kontrolne. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartości uziemienia 

należy stosować uziemienia punktowe poprzez zabicie szpilek.  

2.8.2. Sieci SN-15 kV – UZIEMIANIE 

Uziemienie stacji 

Do obliczeń przyjęto 

It/t = 250 A/ 1s 

Ib/t = 2000A / 0,3s 

Ik1 = 0,2x250A = 50A 

UTP = 117V 

kp = 1,4 

𝑹𝑬 ≤
𝑼𝑻𝑷

𝒓 ∙ 𝑰𝒌𝟏
"

 

       

RE
’  < 3,25Ω / kp   czyli  RE 

‘
 < 2,32 

 

Wartość rezystancji uziemienia stacji transformatorowej nie może przekroczyć 2,32Ω  
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RE – rezystancja uziemienia  

UTP – największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe ( dla tF = 1s wg. normy PN-EN 50522:2011) 

tF – czas przepływu prądu rażeniowego ( tF = 1s) 

Iz -  prąd ziemnozwarciowy (Iz = 15A) – resztkowy po kompensacji 

IE – prąd uziomowy (dla sieci skompensowanych ) 

I”k1 – początkowy prąd zwarcia faza – ziemia po uwzgl. AWSC ( 60A ) 

r -  współczynnik redukcyjny linii trójfazowej ( dla linii kablowej r = 0,6;  napowietrznej r = 1,0 ) 

kp – współczynnik korekcyjny poprawkowy 

RE’ – wartość uziemienia po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego poprawkowego  

 

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 

napięciu 

wyższym od 1 kV (oryg.). Wprowadza: EN 50522:2010 [IDT].  

PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV − Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.). Wprowadza: EN 61936- 

1:2010/AC:2011 [IDT].  

Obliczenia: 

Uziom poziomy

L.p. V d h l Rp

[-] [Ω/m] [m] [m] [m] [Ω]

1 300 0,025 0,8 30 17,06

Uziom pionowy

L.p. V d l Rpi

[-] [Ω/m] [m] [m] [Ω]

1 300 0,025 3 87,27

Wypadkowa

L.p. Rp Rw

[-] [Ω] [Ω] n [Ω]

1 17,06 87,27 6 2,75

Rpi

FeZn 30x4mm -dł.=18m

Pręt ocynk dł.= 3m

hd

l

l
Rp




2

ln
2

V













2

ln
2 d

l

l
Rpi

V

 w

ppiw

R
RR

n

R

11

 
 

 uziom poziomy, wykonany z bednarki FeZn 40x5mm o długości l=18m ułożonej na 

głębokości 0,8m (rezystywność gruntu przyjęto na poziomie m 300V ):  

 uziom pionowy współpracujący z w/w uziomem, o wypadkowej długości l=3m, przy 

rezystywności gruntu m 300V : - należy wykonać uziom pionowy w postaci 6 szpilek  o 

długości l=3m. 
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2.9. Złącze kablowe ZK-7 

W celu przystosowania układu zasilania do warunków pPoż. na ścianie elewacyjnej stacji 
należy posadowić złącze kablowe ZK-7. Złącze kablowe ZK-7 należy wyposażyć w rozłączniki 
bezpiecznikowe NH-3 szt. 2 i NH-2 szt. 3 oraz pola rezerwowe szt. 2 zgodnie ze schematem  
rys. IE-03-1. W etapie 1 złącze kablowe należy zasilić z nowej stacji transformatorowej. MZb-1 
Po montażu Zespołu Prądotwórczego (ETAP 2) kabel zasilający należy wycofać ze złącza ZJK-
7 i wprowadzić do szafy SZR a z szafy SZR należy wyprowadzić nowy odcinek kabla i zasilić  
złącze kablowe ZK-7. Ze złącza kablowego ZK-7 należy zasilać wyłącznie obwody które muszą 
funkcjonować w czasie pożaru ( pompownie pożarowe, Kotłownię oraz oświetlenie terenu) 

 

2.10. Złącze kablowe ZK+GWP 

W celu przystosowania układu zasilania do warunków pPoż. dla szklarni,  należy istniejące 
złącze modułowe żeliwne zdemontować i w miejscu starej rozdzielnicy modułowej, posadowić 
nowe złącze kablowe ZK+GWP. Złącze kablowe ZK+GWP należy wyposażyć w rozłączniki 
bezpiecznikowe NH-2 oraz Główny Wyłącznik Przeciwpożarowy  GWP zgodnie ze schematem 
rys. IE-03-3. Jako zasilanie należy wykorzystać istniejący kabel nn. Do złączą należy 
wprowadzić i podłączyć wszystkie czynne kable zasilające. Wszystkie obwody zasilające 
szklarnię należy podłączyć do pól odpływowych zasilanych za Głównym Wyłącznikiem pPoż. 
Wyzwalacz „PWP” Głównego wyłącznika pPoż. należy usytuować przy głównym wyjściu 
ewakuacyjnym. 

 

2.11. Zespół Prądotwórczy 

W celu spełnienia warunków  bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zapewnienia ciągłości 
zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru  planowany jest montaż Zespołu 
prądotwórczego ( Agregat Prądotwórczy ) o mocy znamionowej 200 kVA.  

Opracowanie pełnej dokumentacji w zakresie doboru i montażu Agregatu Prądotwórczego 
stanowić będzie odrębny zakres opracowania 
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2.12. Uwagi ogólne. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami), 

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dbnia 4 maja 2007r w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz.U. nr 93, poz. 623 z 2007 r.) 

3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 

4. Warunków usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 

5. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 5; TOM 6; 

TPOM 7 

6. Wizji lokalnej. 

7. PN-75/E-05100 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa 

8. P-SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

9. N-SEP-E-003 – Elektroenergetyczne Iinie napowietrzne . Projektowanie i budowa 

10. N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

11. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

12. PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewniania 

bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi 

wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

13. Oraz zgodnie z wymaganiami PBUE. 

14. Zalecenia Opinii ZUD 

15. Raychem „Osprzęt kablowy dla elektroenergetyki” 

16. Tele – Fonika Kable„Kable i przewody elektroenergetyczne” 
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3. Zestawienie materiałów – tabela montażowa 

Typ stacji: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Kontenerowa stacja transform. SN/nn Mzb -1 20/630 kpl.. 1 

 

Rodzaje przewodów /kabli 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Kabel SN-15 kV XRUHAKXS 1x50mm2 m 30m 

2 Kabel nn-0,4 kV YAKXS 4x120mm2 m 40m 

3 Głowica kablowa SN K430TB / EUROMOLD szt. 3 

4 Opaska kablowa Oki szt. 3 

5 Taśma oznaczeniowa czerwona TO-ENC 12/20 m 10 

6 Rura osłonowa  DVK 160mm m 3x3m 

7 Bednarka FeZn 30x4mm m 32 

8 Śruba z nakrętką M10 x 50mm szt. 2 

9 Szpilka GALMAR 17,2x1,8x3 szt. 4 

10 Złącze kablowe  ZK-7 kpl. 1 

11 Złącze kablowe  ZK+GWP kpl. 1 

 Piasek - m3 5x0,2x0,4 

 

4. Zestawienie materiałów – demontaż 

 

Rodzaje przewodów /kabli 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Stacja kontenerowa  STb-1 szt. 1 
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5. Rysunki           
  

5.1. Projekt zagospodarowania terenu     rys. E-01-1 

5.2. Rzut trasy urządzeń – stan projektowany    rys. E-02-1 

5.3. Schemat połączenia złącza ZK-7     rys. E-03-1 

5.4. Elewacja złącza ZK-7      rys. E-03-2 

5.5. Schemat połączenia złącza ZK+GWP    rys. E-03-3 

5.6. Elewacja złącza ZK+GWP      rys. E-03-4 

5.7. Schemat ideowy sieci SN-15kV     rys. E-04-2 

5.8. Mzb-1 20/630  Widok z góry – rozmieszczenie urządzeń  rys. B1 

5.9. Mzb-1 20/630  Elewacja frontowa     rys. B2 

5.10. Mzb-1 20/630  Elewacja tylna     rys. B3 

5.11. Mzb-1 20/630  Elewacje boczne     rys. B4 

5.12. Mzb-1 20/630  Przekrój pionowy     rys. B5 

5.13. Mzb-1 20/630  Posadowienie stacji     rys. B6 

5.14. Mzb-1 20/630  Posadowienie stacji – uszczegółowienie  rys. B7 

5.15. Mzb-1 20/630  Schemat elektryczny     rys. E1 

5.16. Mzb-1 20/630  Widok z góry – rozmieszczenie urządzeń  rys. E2 

5.17. Mzb-1 20/630  Rozdzielnica SN     rys. E3 

5.18. Mzb-1 20/630  Rozdzielnica nn     rys. E4 

5.19. Mzb-1 20/630  Przepusty kablowe – sposoby montażu  rys. E5 

5.20. Mzb-1 20/630  Uziemienie stacji     rys. E6 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA 

 

 

TEMAT OPRACOWANIA:  

 

„ PRZEBUDOWA ODDZIAŁOWEJ KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ SN/nn  USYTUOWANEJ NA TERENIE  OGRODU 

BOTANICZNEGO W POWSINIE „ 

 

 

INWESTOR:     

POLSKA AKADEMIA NAUK 

ul. Prawdziwka 2 

02-793 Warszawa 

   

ADRES BUDOWY:     

dz. nr 3/1  

Obr. 1-12-15 Warszawa ;  

Jedn. ew.  - 146513_8 Warszawa  

    

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
inż.  Krzysztof Bruczyński 

Biuro Projektowo-Wykonawcze „ENSEL” 
Krzysztof Bruczyński 

ul. Cicha 9;  05-600 Lesznowola  
 

 
 
 
 
 
Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 

 ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;art. 
21 a pkt. 4.1.a) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 
03.120.1126 § 1 i § 2. 
 

 

Lesznowola , dnia ……………………….. 
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OPIS  DO  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
DLA BUDOWY ENERGETYCZNEJ  LINII  KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 
BIESNEJ. 

 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
    1.1    Zakresem robót zamierzenia budowlanego objęte jest wykonanie linii 

kablowej oświetlenia ulicznego. 
W skład w/w robót wchodzą : 

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
b) prace rozbiórkowe 

 odłączenie i demontaż transformatora 

 demontaż stacji transformatorowej SN/nn 
c) Prace montażowe  stacji transformatorowej  

 prace ziemne związane z wykonanie wykopów pod fundament stacji  

 prace ziemne związane z wykonanie rowów kablowych  

 wykonanie podłoża pod stację (podsypka piaskowo- żwirowa) 

 układanie bednarki - uziom otokowy 

 montaż / posadowienie obudowy stacji Mzb-1 20/630 

 montaż transformatora 

 układanie rur osłonowych typu SRS; DVK 

 wprowadzenie i podłączenie do rozdzielnicy SN linii kablowych 

 wprowadzenie i podłączenie do rozdzielnicy nn linii kablowych 

 zasypywanie rowów kablowych 

 zagęszczenie gruntu  

 
1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 
 
Zakres prac podzielono na 5 etapy  : 
 

Etap I  – prace rozbiórkowe 
Etap II – prace przygotowawcze 
Etap III – prace ziemne związane z montażem  nowej stacji, układaniem kabli;  
Etap IV – prace montażowe i podłączeniowe 
Etap V – próby i pomiary 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
      Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci energetycznej występują 

obiekty budowlane tj. 

 istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia 

 istniejąca sieć kablowa telekomunikacyjna 

 istniejąca sieć oświetlenia  terenu 

 istniejąca sieć kanalizacyjna 

 istniejąca sieć wodociągowa 
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3. Elementów zagospodarowania terenu lub działki , które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie : 

 brak 
 

4. Elementy dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia 

 
Elementy stwarzające zagrożenie 

 montaż elementów wielkogabarytowych – średnia skala zagrożenia 

 wprowadzanie i podłączenie kabli – niska skala zagrożenia 

UWAGA! 

 Prace związane z wykonywaniem prac w pobliżu i na urządzeniach czynnych 
będących pod napięciem należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu terminu 
wyłączenia  oraz dopuszczenia do prac z PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna 

  odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu 
prowadzenia robót, 

 prowadzenie robót wg. obowiązujących przepisów BHP. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

 Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
przy budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami 
budowlanymi w tej specjalności z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w 
której prowadzi się zapisy tematu szkolenia.  

 Przy prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót, należy 

zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach pracy, sprawdzić aktualność 

zaświadczeń kwalifikacyjnych ( do 1kV). 

 Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Stosować odpowiedni 
sprzęt i narzędzia do danego rodzaju robót.  

 Kierownik budowy winien  zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i 
ubrania ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie szczególnie 
tych niebezpiecznych.  

Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy, gdy: 

 pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy – 
odcinku robót, 

 przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 
Wykaz praz szczególnie niebezpiecznych: 
 

 montażowych elementów sieci z udziałem sprzętu ciężkiego, 

 wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędzia, itp. 

 prace w  wykopach o głębokości do 2 m 

 prace na wysokości powyżej 6m 

 prace w pobliżu i na urządzeniach będących pod napięciem 

 Wykonywanie robót  sprzętem mechanicznym w pobliżu urządzeń  będących pod 
napięciem - odległości 

 prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika), 
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 zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisów BHP szczególnie w sąsiedztwie  

 intensywnego ruchu drogowego pojazdów użytkujących drogę. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z  
    budowy sieci energetycznej w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  
    sąsiedztwie. 
 

      Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w 
planie BIOZ powinny być objęte czynności związane z: 

 
a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w 

sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych,  
 
b) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych i budowlanych. 

 
c) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 
Środki techniczne. 
 

 znakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami 

 zabezpieczanie i znakowanie wykopów otwartych zgodne z obowiązującymi 
normami i przepisami 

 zabezpieczenie elementów wielkogabarytowych jak żerdzie, bębny kablowe w 
sposób uniemożliwiający przemieszczanie 

 zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

 stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych  do danej technologii 
robót, 

 stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

 zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

 prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 
 
Ponadto należy przewidzieć: 

  wyznaczenie osoby do wykonania oznakowań, sygnalizacji i koordynacji ruchu    
drogowego i utrzymania tych oznakowań w odpowiednim stanie , 

 zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad 
robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na 
zakłócenia w robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku 
robót, usuwania kolizji, zagrożeń w zakresie BHP  pożaru, awarii itp., 

 przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony 
zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy. 
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7. Oświadczenie 

        

            

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt „ Przebudowy oddziałowej kontenerowej stacji transformatorowej 

SN/nn w zakresie demontażu wyeksploatowanej i montażu nowej na dz. nr 3/1 położonej w 

miejscowości Warszawa na terenie Ogrodu Botanicznego P.A.N. ”   został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant : 

 

inż.  Krzysztof Bruczyński 
Uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  

elektroenergetycznych 

upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08 
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8. Uprawnienia projektanta 
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9. Zaświadczenie POIIB projektanta 

 



ETAP 1

1. Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej

SN/nn  STb-1

2. Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn

Mzb-1 20/630

3. Budowa złącza ZKnn

ETAP 2

1. Montaż Agregatu prądotwórczego na płycie

2. Montaż szafy SZR (Samoczynne Zał. Rezerwy )

3. Montaż i podłączenie okablowania Agregatu

UWAGA!

Nową stację Mzb-1 20/630 należy posadowić w

miejscu starej kontenerowej stacji transformatorowej.

A

B

C

D

A;B;C;D - zakres opracowania

ENSEL

inż. Krzysztof Bruczyński

Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08;

MAZ/IE/0674/08

Warszawa ul. Prawdziwka/Muchomora,

DZIAŁKA NR EW. 3/1

OBRĘB 1-12-15 WARSZAWA

JEDNOSTKA EW. 146513_8 WARSZAWA

PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ SN/nn NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO

W POWSINIE

mgr inż. Wojciech Bociański

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienie

samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika

budowy i robót w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych bez ograniczeń

upr. bud. ST-261/88

LOKALIZACJA KONTENEROWEJ STACJI

TRANSFORM. SN/nn  MZb-1 20/630

E-02-11:500
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1. Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej
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2. Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn

Mzb-1 20/630

3. Budowa złącza ZKnn

ETAP 2

1. Montaż Agregatu prądotwórczego na płycie

2. Montaż szafy SZR (Samoczynne Zał. Rezerwy )
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UWAGA!

Nową stację Mzb-1 20/630 należy posadowić w
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MAZ/IE/0674/08

Warszawa ul. Prawdziwka/Muchomora,

DZIAŁKA NR EW. 3/1
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w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i
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upr. bud. MAZ/0147/PWOE/08;

MAZ/IE/0674/08

Warszawa ul. Prawdziwka/Muchomora,

DZIAŁKA NR EW. 3/1

OBRĘB 1-12-15 WARSZAWA

JEDNOSTKA EW. 146513_8 WARSZAWA

REMONT ODDZIAŁOWEJ BUDYNKOWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ SN/nn NA TERENIE

OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE

 ROZDZIELNIA SN-15 kV+ PZO

KLARYSEW P.A.N nr [02-1122]

+ stacja Bud. 20/630  - schemat połączenia

E-04-1-



























POLSKA AKADEMIA NAUK

ul. Prawdziwka 2; 02-793 Warszawa

OGRÓD BOTANICZNY W POWSINIE



 

 

Agregat prądotwórczy FDG 200 V 

CECHY AGREGATU  
Wysoka jakość, niezawodność. Bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne. 
Sterownik ComAp IL-NT AMF 25. Grzałka bloku silnika – szybkie przyjęcie obciążenia. 
Przygotowany do współpracy z układem SZR. Wanna retencyjna. 
Praca ręczna lub automatyczna. Antykorozyjne powłoki: rama- Zr, obudowa – Zr, Al- Zn. 
Szeroki wachlarz opcji zdalnej komunikacji. Prądnica bezszczotkowa. 
Wyłącznik mocy Schneider NSX.  
  

 
 

 
 

DANE OGÓLNE    
Kod agregatu F.0200.VA.G  Moc znamionowa P.R.P:  

Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy 
ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1h na każde 12h 
pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24h nie powinien przekraczać 70% PRP. 
 
Moc maksymalna E.S.P.:  
Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500h 
rocznie. Średni pobór mocy w ciągu 24h nie powinien przekraczać 80% ESP. 
Maksymalny czas ciągłej pracy – 300h. Brak możliwości przeciążenia. 
 
Zastrzeżenia:  
Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w 
temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C oraz wysokości nie większej niż 
1000m n.p.m. 
 
Dyrektywy i normy: 

 Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 
 Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE 
 Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE 
 Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
 Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE 
 ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013 
 PN-EN ISO 8528-13:2016 
 PN-EN 60204-1 

 

Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 220,0 / 176,0 
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 200,0 / 160,0 
Prąd znamionowy P.R.P [A] 289,0 
Częstotliwość [Hz] 50 
Napięcie [V] 400 
Emisja spalin stage II 
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) 
Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h] 24,3 
                                                  75% [l/h] 35,1 
                                                  100% [l/h] 46,6 
                                                  110% [l/h] 51,8 
Pojemność stand. zbiornika paliwa [l] 410 
Autonomia dla obciążenia 100% [h]  8,8 
Instalacja sterowania silnika[V] 24 
Waga agregatu bez paliwa [kg] ~2600 
Wymiary D x S x W [mm] 3650 x 1512 x 2226 
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 97 
Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 67,9 ± 2,2 
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STEROWNIK STANDARD    
Typ sterownika: IL-NT-AMF 25   
Intuicyjny interfejs graficzny 

 
 

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem 
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora 
Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji 
Pomiar wartości prądu w 3 fazach 
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora 
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 
Licznik energii czynnej i biernej generatora 
Licznik czasu pracy 
Pomiar napięcia akumulatora 
Pomiar poziomu paliwa 
Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) 
Obsługa silników z protokołem CAN wg. standardu J1939 
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 
(wymagany moduł IL-NT RS232-485) 
Obsługa zdalna przez GPRS (wymagany moduł IL-NT GPRS) 
Obsługa zdalna przez Internet (wymagany moduł IB-Lite) 
Darmowy system InteliMonitor do podglądu parametrów agregatów  
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu 
floty agregatów 

 

Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany 
moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite) 

 

 
SILNIK  PRĄDNICA  
Producent silnika Volvo Napięcie znamionowe [V] 400 
Typ silnika TAD733GE Współczynnik mocy (cos φ) 0,8 
Kraj produkcji Niemcy Temperatura, wysokość 40 ºC, 1000m n.p.m. 
Moc silnika netto [kW] 176,0 Moc znamionowa [kVA] 200,0 
Emisja spalin* stage II Ochrona IP 23 
Obroty [obr/min] 1500 Konstrukcja jednołożyskowa 
Regulacja obrotów elektroniczna Połączenie z silnikiem bezpośrednie 
Klasa wykonania** G3 Technologia bezszczotkowa 
Pojemność silnika [l]  7,2 Podtrzymanie prądu zwarciowego 270% 10s 
Liczba cylindrów 6 Sprawność [%] 91,4 
Układ paliwowy pompowtryski Klasa izolacji H 
Instalacja [V] 24 Zawartość harmonicznych THD[%] 2,5 
Pojemność cieczy chłodzącej [l] 32,0 Reaktancja Xd’’ [%] 14,2 
Pojemność miski olejowej [l] 34,0 Regulacja napięcia DVR, cyfrowy 
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590) Pomiar napięcia 3 fazy 
 Dokładność regulacji [%] +/- 0,25 

Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze 
Zasilanie AVR (opcjonalne) PMG 
Miejsce produkcji EU 

 
*  Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych 
w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach. 

** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5:2013 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE I USŁUGI OPCJONALNE 
Silnik Volvo TAD733GE  Odłącznik akumulatora  
Elektroniczny regulator obrotów  Wyłącznik agregatu 4P Schneider NSX Micrologic 2.3  
Presostat niskiego ciśnienia oleju  Odbiór mocy – złącza typu Power Lock  
Pomiar ciśnienia oleju  Szafka odbioru mocy z gniazdami  
Termostat wysokiej temperatury silnika  Układ SZR sterowany sterownikiem generatora  
Pomiar temperatury silnika  Układ SZR z kontrolerem  
Grzałka silnika z termostatem   Układ SZR do zastosowań zewnętrznych  
Olej silnikowy Titan Cargo 15W40  Karta komunikacji GPRS  
Ręczna pompa do spustu oleju  Karta komunikacji Ethernet  
Filtr paliwa z separatorem wody  Karta komunikacji RS 485, RS 232  
Płyn chłodzący Fuchs Maintain Fricofin LL-35  Zdalny wyświetlacz  
Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy  Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej  
Akumulator rozruchowy 2x 100 Ah  Ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji  
Ładowarka akumulatora   Niestandardowy zbiornik paliwa  
Wyłącznik agregatu Schneider NSX 400 3P + Mic.2.3  Dodatkowy zbiornik paliwa 1 000 – 10 000 l   
Cewka wybijakowa wyłącznika generatora  Zawór 3-drogowy z przyłączem zewn. zbiornika  
Sterownik  IL-NT-AMF25  Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu  
Wyłącznik sterownika  Niestandardowy kolor obudowy (paleta RAL)  
Sygnalizator dźwiękowy awarii  Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem  
Przycisk awaryjnego zatrzymania    
Obudowa wyciszona,    
Standardowy kolor RAL 7032    
Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną    
Rama spawana ze zbiornikiem paliwa    
Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy    
Pomiar poziomu paliwa    
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy    
Tłumik spalin z kompensatorem drgań    
Uchwyty załadunkowe    
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WYTYCZNE INSTALACYJNE  
Zacisk siłowy odbioru mocy Zacisk wyłącznika 
Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m elastyczny 5x150 mm2 

Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m elastyczny 3x2,5 mm2 

* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego 
  
Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana 101,6 mm 
Średnica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana 114,3 mm 

 
WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE  
Okres wymiany filtrów paliwa 500 h / 1 rok 
Okres wymiany oleju Po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok 
Okres wymiany filtrów oleju Po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok 
Okres wymiany płynu chłodzącego 1000 h / 2 lata 
Okres wymiany baterii 2 lata 
Okres badań instalacji elektrycznej Zgodnie z wymogami prawa, w szczególności normy 

PN-HD 60364-6:2008 
 
GWARANCJA  
Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem 

wykonywania wymaganych przeglądów okresowych 
Agregaty do pracy ciągłej 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin 

 

Wersja: 12.2018 Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie 


