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RYS. NR E1 - ZABUDOWA ZAWOROW ELEKTROMAGNETYCZNYCH I PRESOSTATOW INSTALACJI
PRZECIWPOZAROWEJ - SCHEMAI .

RYS, NR E2 - ZABUDOWA ZAWOROW ELEKTROMAGNETYCZNYCH I PRESOSTAT6W INSTAI.ACJI
PRZECIWPOZAROWEJ - PI.AN INSTAI.AC]I ELEKTR. - RZUT PARTERU.

RYS, NR E3 - ZABUDOWA ZAWOROW ELEKTROMAGNETYCZNYCH I PRESOSTATOW INSTAI.ACJI
PRZECIWPOZAROWEJ - PLAN INSTAI-ACJI ELEKTR. - RZUT PIWNIC.

c. czEsc oPrsowA

C. 1. Przedmiot opracowania:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zabudowy zawor6w elektromagnetycznych
i presostat6w instalacji przeciwpozarowej w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach
Opolskich.

C.2. Podstawa opracowania :

zlecenie Inwestora
projekt czq6ci instalacyjnej
inwentaryzacja
obowiqzujqce normy i paepisy

C.3. Zakres opracowania:

Podlqczenie do instalacji elektrycznej zabudowanych w czq5ci instalacyjnej projektu zawor6w
elektromagnetycznych i presostat6w zgodnie z aplikacjq firmy Danfoss tj. instalacja p.po2,
nawodniona z gwarantowanym zasilaniem ( podlqczenie sprzed wylqcznika gl6wnego prqdu).

. C.4. Opis instalacji elektr.:

w czq6ci instalacyjnej projektu zabudowano nastgpujqce urzqdzenia:
- korpus zaworu elektromagnetycznego EV 2208 w wersji normalnie otwartej NO dn 40125
- cewka elektromagnetyczna Wpu BE 230 AS
- presostat sterujqcy pracE elektrozaworu minimum reset RT 200
W celu podlqczenia ww urzqdzei do instalacji elektrycznej nale2y:
- przY istniejqcej tablicy rozdzielczejTG-4001230V zabudowa6 obudowg wnqkowq wykonanq z

blachy stalowej typu RME6 1x4 prod, ERGOM.
- obudowg wyposazyi w dwa wylqczniki instalacyjne In=6A o charakterystyce "8"
- sprzed gl6wnego wylqcznika prqdu w istniejqcej tablicy rozdzielczejTG-4OO/230V przewodem

HDGs PH90 - 3x1,5 poprzez wylqczniki instalacyjne podlqczyi zainstalowane elektrozawory
magnetyczne i presostaty

Schemat podlqczenia pokazano na rys. nr El.
Instalacje wykonai jako p/t. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo2arowego
powinny mie6 klasq odpornoSci ogniowej EI60 wymaganq dla tych element6w. W tym celu
wszystkie ww przepusty nalezy wykonad jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masq
ogniochronnq posiadajqcq aktualny atest CNBOP z J6zefowa.
Plan instalacji elektrycznej pokazano na rys, nr E2 oraz rys. nr E3.



C,5. Przedsiewziecia BHP:

Jako dodatkowq ochronq przed poraZeniem prqdem elektrycznym zastosowano dla urzqdzeh
4001230V zgodnie z normE PN - IEC - 60 364 samoczynne wylqczenie uszkodzonego obwodu
przy pomocy wylqcznik6w instalacyjnych. Projektowana siei elektryczna jest w ukladzie TNS
tj. osobny przew6d neutralny N i ochronny PE. Wzwiqzku ztym zgodnie zRozporzqdzeniem
Ministra Paemyslu z dnia 31.05.2000r w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiadaiurzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony paeciwporazeniowej (Dz.Ust.Nr
51/2000 ) wszystkie dostqpne przewodzqce obudowy urzEdzeh elektrycznych i osprzgtu
elektrycznego nalezy polqczyt z uziemionym przewodem PE.
Po zakohczeniu prac nalezy sprawdzid pomiarem szybko56 wylqczania zwar(, i stan izolacji.

C.5. Obliczenia techniczne:

C.6.1. Obliczenie prqdu znamionowego zaworu elektrom.:

0,02
IS1 = ------ = 0r1 A

0,23 x 0,95

C.5.2. Sprawdzenie spadku naoiecia:

- w przewodzie zasilajqcymZl:

200x20x52
du"7o = - = 0,05 o/o

57xL,5x230x230

C.6.3. Sprawdzenie szvbko6ci wvlEczania zwarcia :

Zaklada siq zwarcie w nastqpujqcych miejscach :

- zaw6r elektromagneIlczny Zl

Rzw = Rz + 2x t2,2 x 0,052

235
Izw =------

1,25 x Rzw

Iww=5,2x6= 3I,2A

Rz < 4,7 C)

W zwiqzku z brakiem danych istniejqcej sieci zasilajqcej w niniejszym opracowaniu
wyliczono max wartoS6 rezystancji zwarcia przy kt6rej spelniony bgdzie warunek szybkiego
wylqczania obwodu. Warto6d ta wynosi: Rz < 4,7 e .



C.7. Uwagi koficowe.

al Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nale2y stosowad wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
urzqdzenia i aparaty elektryczne muszq posiada6 znakzgodno6ci z polskimi normami w
oparciu o uzyskany ceMkat na znak bezpieczefistwa.
b/ Wszystkie roboty monta2owe wykona6 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami pBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym.
c/ Wszystkie roboty musi odebrai Inspektor rob6t elektrycznych w zgodnoSci z
obowiqzujqcymi przepisami i systemem jakoSci wykonywania rob6t e'iektrycznych.
d/ wykona6 komplet pomiar6w zgodnie z obowiqzuiqcymi przepisami,
e/ Dopuszcza siq zastosowanie urzqdzef innych producent6w ni2 wymienione w projekcie
pod warunkiem:

- posiadania przez te urzqdzenia aktualnych certyfikat6w stwierdzajqcych,2e mogq by6
one wprowadzone do obrotu i nadajq sig do stosowania pay wykonywaniu rob6t'
budowlanych zgodnie z ustawq z dnia 16.04.2004 "O wyrobach'budowlanych" (Dz.U.
Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametr6w technicznych nie gorszych ni2 urzqdzenia projektowane,
- po wyra2eniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.


