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1. Podstawa opracowania. 

 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

a) zlecenia Inwestora, 

b) projektu wykonawczego technologii węzła cieplnego 

c) inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu, 

d) wytycznych Veoila, 

e) obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN). 

2. Zakres opracowania 
 

Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle: 

- zasilanie i pomiar energii elektrycznej zużywanej w węźle, 

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej II˚, 

- instalację siłową odbiorów węzła (pompy i automatyka wchodzące w skład węzła 

kompaktowego), 

- instalację oświetlenia 230V, 

- instalację gniazd 1-faz., 

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

3. Wyposażenie węzła 
 

Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu, na 

poziomie piwnic. Po stronie odbiorów elektrycznych węzeł wyposażony będzie w: 

a) 2 szt.pomp obiegowych c.o. typu MAGNA2 25-60, Pn = 0,01 - 0,18kW, n = zmienne, 

In = 0,09 – 0,6A, Un = 230V, 

b) jedną pompę cyrkulacyjną c.w. typu ALPHA2 25-60 N, Pn = 0,003 - 0,034kW, n = 

zmienne, In = 0,04 - 0,32A, Un = 230V, 

c) automatykę ciepłowniczą instalacji c.o i c.w., 

d) instalację oświetleniową, 1-faz. gniazdo 230V 

4. Wytyczne instalacji elektrycznych w węźle 
Przewiduje się: 

- montaż w TA rozłącznika bezpiecznikowego 25A (z bezpiecznikiem nadprądowym), 

zabezpieczającego projektowaną wlz do węzła, 

- montaż wlz z TA do węzła cieplnego - przewód YDY 3x6mm2, 

- montaż rozdzielnicy węzła 230V - montaż instalacji oświetleniowej  

- montaż instalacji zasilającej węzeł kompaktowy zawierający w sobie zasilanie pomp i 

automatykę 



- instalację gniazd 1-faz., 

- instalację połączeń wyrównawczych. 

5. Zasilanie, rodzielnica węzła, pomiar energii elektrycznej 
Energia elektryczna do węzła cieplnego doprowadzona będzie z istniejącej tablicy 

administracyjnej budynku 230V TA, z wydzielonego, projektowanego pola. Linia zasilająca 

węzeł wykonana będzie przewodem kabelkowym YDY 3x6mm2. Zabezpieczenie linii 

zasilającej projektowanym bezpiecznikiem nadprądowym 25A w tablicy administracyjnej 

TA. Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. nr 1. Rozdzielnicę RWC węzła 

zaprojektowano w oparciu o szafkę posiadającą stopień ochrony IP40 z wyposażeniem 

zgodnie z rys. Nr 2. W rozdzielnicy należy umieścić odbitkę ksero schematu głównego wg 

rys. nr 2, lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrycznej dla węzła 

cieplnego będzie wspólny z pozostałymi odbiorami administracyjnymi (istniejący licznik 1-

fazowy w TA). 

Uwaga: W tablicy administracyjnej budynku TA, zamontować jednobiegunowy 

rozłącznik bezpiecznikowy nadprądowy 25A, zabezpieczający wlz do węzła ! 

6. Instalacja zasilania, sterowanie, zabezpieczenie, sygnalizacja 

pracy pomp 
Instalację siłową do węzła kompaktowego należy wykonać przewodem 

kabelkowymYDY3x2,5mm2. Odcinki instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od 

podłogi należy 

chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych 

węzła kompaktowego chronić rurką Peschla. 

Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. i c.w. odbywać się będzie za pomocą sterownika i 

przełączników ręcznych wchodzących w skład węzła. Automatyka węzła wyposażona jest w 

czujnik pogodowy zamontowany na ścianie zewnętrznej budynku, czujnik należy podłączyć 

przewodem YLY 3x1,5mm2. 

Obwód zasilający węzeł kompaktowy zostanie wyposażony w wyłącznik różnicowy 30mA 

oraz w wyłącznik nadprądowy C16 A.  

7. Instalacja oświetlenia, gniazda 230V oraz wntylatora 

wyciągowego 
Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5mm2, n/t, z osprzętem 

szczelnym. Ze względu na małą wysokość pomieszczenia węzła (2,2m), zastosowano oprawy 

kanałowe, aluminiowe, z siatką ochronną typu OK-4 z żarówkami 150W. Lokalizację 

punktów świetlnych przedstawiono na rys. nr 1. Typ opraw wynika z wytycznych Veolia. 

Gniazdawtykowe 230V zainstalowane będą na rozdzielnicy RWC i n/t. Wyłącznik 

oświetleniamocować na wysokości 1,4m od podłogi. Wentylator zostanie zasilony 

przewodem YDY3x1,5mm2. 



8. Ochrona od porażeń 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni: 

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC, 

- izolacja przewodów. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem 

pośrednim), zastosowano w węźle SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 

realizowane przez: 

- wyłączniki nadmiarowoprądowe, 

- wyłączniki różnicowoprądowe. 

Układ sieci w węźle TN-S. 

9. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają: 

- zacisk PE szafki regulatora, manometry kontaktowe, 

- zacisk PE gniazda, STB, STW, oprawy oświetleniowe, 

- silniki pomp. 

Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, 

układanym na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki 

metalowe rury instalacji c.o., c.w., z.w., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę 

wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody. 

Wodomiar zbocznikować. Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z 3-ą żyłą 

przewodu zasilającego (żyłą PE) i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. żyłę 

ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy głównej z zaciskiem 

ochronnoneutralnym PEN lub ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE 

przewodów zasilających silniki. Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy 

protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia 

oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 

  



Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego 

( Dz. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam jako projektant, 

że projekt projekt budowlano-wykonawczy instalacji  zasilania elektrycznego pomieszczenia węzła i 

węzła cieplnego dwufunkcyjnegodla budynku mieszkalnego przy ul. Kozietulskiego 4b w Warszawie, 

sporządzony dla Zarządu Mienie Skarbu Państwa, wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

inż. Wiesław Giziński 

 


