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1. Nazwa inwestycji i lokalizacja 
 „Przyłącze kablowe - zasilanie nowego budynku produkcyjnego Makarony Polskie S.A. 
 35-082 Rzeszów; ul. Podkarpacka 15,  
 Obręb ewidencyjny: 211 Zwięczyca, działki nr: 60/3, 60/5, 60/7.”  
2. Inwestor 
 Makarony Polskie S.A. 
 35-082 Rzeszów,  
 ul. Podkarpacka 15,  
3. Nazwa i adres jednostki projektowania 
 PPUH ELSTAR Sp. z o.o. 
 ul. Połonińska 7, 35-082 Rzeszów 
 tel./fax: (0-17) 854-20-90,  
4. Stadium dokumentacji 
 Projekt wykonawczy – specjalność: Instalacje elektryczne. 
 Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 
5. Podstawa opracowania 
 Umowa nr 01/RZ/MP/09/2017 na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza ener-

getycznego, zalicznikowego od stacji trafo 15/04 kV „Makaroniarnia” do planowanej roz-
dzielni niskiego napięcia w rozbudowanej części budynku produkcyjno-magazynowego 
wraz z szafą rozdzielczą w zakładzie przy ul. Podkarpackiej 15a w Rzeszowie. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 
6. Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
 Wizje lokalne i pomiary własne. 
 Normy techniczne, literatura fachowa. 

7. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje:  
 projekt zalicznikowej linii kablowej, zasilającej rozdzielnicę główną rozbudowanej części 

budynku produkcyjno-magazynowego RT-1.  
 projekt rozdzielnicy głównej RT-1 dla rozbudowanej części budynku produkcyjno-

magazynowego, 

8. Opis techniczny – stan projektowany. 
8.1. Informacje ogólne: 

Urządzenia i instalacje elektryczne zlokalizowane w rozbudowywanej części budynku pro-
dukcyjno-magazynowego będą zasilane z projektowanej rozdzielnicy głównej nn – RT-1. Moc 
urządzeń przyjęta do obliczeń została oszacowana na podstawie wytycznych Inwestora.  
Rozdzielnica RT-1 będzie zasilana z istniejącej stacji trafo 15/04 kV „Makaroniarnia” (będącej na 
majątku Inwestora) zalicznikową linią kablową.  

Modernizacja układu pomiaru energii elektrycznej (po stronie SN), związana ze wzrostem 
mocy przyłączeniowej, jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

8.2. Dane techniczne rozdzielnicy RT-1. 
Rozdzielnica RT-1: dwusekcyjna, bez łącznika sekcji (sprzęgła): 

 Sekcja 1 Sekcja 2 

napięcie zasilania  Un = 3 x 400/230V 50 Hz 3 x 400/230V 50 Hz 

moc zainstalowana Pi =   300,0  kW 280,0  kW 

moc szczytowa Po = 244,5 kW 234,0 kW 

współczynnik mocy cos  = 0,83 0,83 

prąd szczytowy Io = 425,3 A 409,2 A 
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8.3. Zasilanie rozdzielnicy RT-1. 

Projektuje się zasilić rozdzielnicę RT-1 z oddzielnych sekcji rozdzielni NN usytuowanej w sta-
cji transformatorowej „Makaroniarnia”.  

Stacja transformatorowa „Makaroniarnia” posiada dwa transformatory o mocy 800 kVA, zasi-
lające poszczególne sekcje rozdzielni głównej nn w stacji trafo. Rozdzielnia główna NN w stacji 
trafo pracuje przy załączonym łączniku sekcji – praca równoległa transformatorów. Zgodnie z 
oświadczeniem Inwestora stacja trafo posiada wystarczający zapas mocy dla zasilania projek-
towanych obiektów. 

 Zasilanie poszczególnych sekcji rozdzielnicy RT-1 projektuje się dwoma liniami kablowymi, 
zalicznikowymi, wyprowadzonymi z niezależnych sekcji rozdzielni głównej NN, w stacji trafo.  

Istniejące, rezerwowe pola odpływowe (sekcja 1 – pole 4.1 oraz sekcja 2 – pole 11.2) należy 
przebudować. Zdemontować istniejące wyposażenie (rozłączniki, amperomierze oraz przekład-
niki). Projektuje się zainstalowanie w modernizowanych polach wyłączników NSX-630 wyposa-
żonych w zespoły zabezpieczeń elektronicznych Micrologic 5.3A oraz wyświetlacze FDM 121 (z 
niezbędnymi akcesoriami). Wyłączniki NSX-630 stanowią główne zabezpieczenie przeciążenio-
we i zwarciowe linii kablowych zasilających rozdzielnicę RT-1.  

8.4. Zalicznikowe linie kablowe zasilające. 
Schemat zasilania rozdzielnicy RT-1 pokazano na rys E-01. 
Z rozdzielni głównej NN wyprowadzić kable zasilające rozdzielnicę RT-1. Trasę linii kablowej 

pokazano na planie E-02 – trasa w terenie oraz E-03 – trasa w budynkach produkcyjnych.  
Kable ułożyć wzdłuż istniejącej linii kablowej (4 x YAKY 4x240) zasilającej rozdzielnicę RO1 

w istniejącej części obiektu. Ze stacji trafo kable zostaną wyprowadzone kanałem kablowym na 
zewnątrz stacji. Od budynku stacji kable ułożyć w wykopie a następnie na estakadzie wykonanej 
na istniejących słupach metalowych usytuowanych wzdłuż ogrodzenia.  

Z estakady kable zostaną wprowadzone do budynku produkcyjnego (węzeł mączny). We-
wnątrz budynku produkcyjnego kable układać na drabinkach kablowych DKP-400 (BAKS) mo-
cowanych na ścianie w układzie pionowym.  

Kable układać w ziemi na głębokości 70 cm w odległości 10 cm od siebie, w rurach osłono-
wych AROTT fi=160 mm na podsypce z piasku. Wejście na estakadę wykonać układając kable 
w osłonie z rur ochronnych AROTT fi=160 mm. Długości rur osłonowych podano na planie.  

Na estakadzie dobudować drabinkę kablową ponad kablami istniejącymi w odległości 
150mm. Na zewnątrz i wewnątrz budynku kable układać na drabinach kablowych z mocowa-
niem. 

 Linia kablowa od stacji trafo do budynku produkcyjnego przebiega po działkach nr 60/3, 
60/5, 60/7. Właścicielem w/w działek jest Skarb Państwa. Działki nr 60/3 i 60/7 są we wieczy-
stym użytkowaniu Inwestora: Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Działka nr 60/5 
jest we wieczystym użytkowaniu firmy ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na przejście linii 
kablowej po działce nr 60/5 Inwestor uzyskał zgodę firmy ATOL Sp. z o.o. 

Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz przy skrzyżowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego terenu  
i przy wejściach do rur ochronnych.  

Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”.  

8.5. Rozdzielnica RT-1. 
Rozdzielnicę RT-1 zaprojektowano jako wolnostojącą w szafach metalowych z katalogu 

PRISMA PLUS SYSTEM P (Schneider).  
Rozdzielnica RT-1 składa się z dwóch oddzielnych sekcji zasilanych niezależnie z rozdzielni-

cy głównej NN w stacji trafo „Makaroniarnia”. Nie przewiduje się łącznika sekcji – sprzęgła. 
Schemat rozdzielnicy RT-1 pokazano na rys. E-01. 

W polach zasilających rozdzielnicy RT-1 zaprojektowano rozłączniki DPX-630 wyposażone w 
wyzwalacze wzrostowe LV429387 przeznaczone do współpracy w przeciwpożarowym wyłącz-
nikiem zasilania. 

Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik zasilania typu PWP1-W01-A-20 (SPAMEL) zain-
stalować przy głównej bramie wjazdowej na zewnątrz budynku i połączyć z rozdzielnicą RT-1 
przewodem PH90 HDGS 4x1,5 mm2, prowadzonym w istniejących korytkach kablowych.  
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9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

9.1.  Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest budowa zalicznikowych linii kablowych 
NN typu 2 x (4YAKX 1 x 240), zasilających rozdzielnicę RT-1 w budynku produkcyjnym. 

9.2. Istniejące obiekty budowlane w sąsiedztwie projektowanych linii kablowych.  
• Budynek produkcyjno-magazynowy. 
• Stacja transformatorowa. 
• Wewnętrzne ciągi komunikacyjne. 
• Instalacje podziemnego uzbrojenia terenu ( rurociągi technologiczne oraz energetyczne li-

nie kablowe NN i SN). 

9.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi.  

Elementami stwarzającymi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym są czynne urządze-
nia elektroenergetyczne: istniejące linie kablowe. 

Elementami stwarzającymi zagrożenie urazem mechanicznym są pracujące w pobliżu ukła-
danych linii kablowych maszyny i samochody.  

9.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.  
Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi: 

• podczas prowadzenia prac w pobliżu trwających prac budowlanych istnieje zagrożenie 
uszkodzenia ciała poprzez spadające elementy konstrukcji; należy używać ochron osobi-
stych (kask, okulary ochronne, rękawice ochronne itp.). 

• przy pracy z użyciem elektronarzędzi (bruzdownice, wiertarki, młoty udarowe itd.) należy 
przestrzegać instrukcji obsługi sprzętu i ochron osobistych (okulary ochronne, ochronniki 
słuchu); 

• podczas pracy przy czynnych urządzeniach elektrycznych istnieje możliwość porażenia 
prądem elektrycznym; maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu powinny 
być sprawne pod względem technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i od-
powiednio przeszkolone, 

• upadek do wykopu kablowego, upadek z wysokości – należy przestrzegać przepisów 
BHP, 

• Zagrożenia z tytułu wykonywania prac w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego lub 
poruszających się pojazdów mechanicznych. 

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przeprowadzenie ustnego instruktażu pracowników na terenie wykonywanych robót ze 
wskazaniem szczególnych zagrożeń oraz podaniem środków ochrony. Przeprowadzenie in-
struktażu powinno być udokumentowane w dzienniku szkoleń BHP. 

9.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństw. 
• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroener-

getyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powin-
no być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w ja-
kiej, mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

• Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się 
ręcznie. 
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• Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) na-
leży odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. Narzędzia powinny być ostre, 
dobrze obsadzone, a kliny i młoty nie mogą posiadać rozklepów (grzybków). 

• Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostęp-
nych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy je trwale oznakować i zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych. 

• Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m ponad terenem i w odle-
głości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

• W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne, zaopatrzone w balu-
strady. 

• Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 
umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

• Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach piono-
wych i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

• Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 
Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronio-
ne. 

• Osoby wykonujące prace w wykopach o głębokości większej od 2,0 m powinny posiadać 
asekurację drugiej osoby ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 

• Przy pracach na wysokości używać wyłącznie sprawnego sprzętu ochronnego dostoso-
wanego do specyfiki pracy na wysokości (drabiny, podesty, rusztowania). 

• Zabrania się: stosowania drabin uszkodzonych, używania drabiny rozstawnej jako przy-
stawnej,  opierania drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrot-
ne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny, ustawiania drabin na nie-
stabilnym podłożu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w spo-
sób stwarzający zagrożenie dla pracowników używających drabin.  

• Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi 1 m, a kąt 
jej nachylenia powinien wynosić 75°, 

• Zabrania się przenoszenia drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę. 
• Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych w istniejącej rozdzielni NN (stacja trafo), 

sekcję rozdzielni na której będą prowadzone prace należy wyłączyć spod napięcia i trwale 
uziemić po obu stronach przebudowywanego pola.  

• Prace modernizacyjne istniejącej rozdzielni NN powinny być prowadzone pod nadzorem 
użytkownika oraz kierownika robót wykonawcy, a wykonujący je pracownicy muszą posia-
dać odpowiednie uprawnienia SEP („E” , „D”). 

10.  Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przewidziano:  

• dla urządzeń zasilanych napięciem 230/400V (rozdzielnice elektryczne)  - szybkie wyłą-
czenie napięcia zasilającego w układzie TN-C-S.  

• poszczególne sekcje rozdzielnicy RT-1 połączyć z istniejącym uziemieniem budynku pła-
skownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 30x4 mm.  
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11. Uwagi końcowe. 
• Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
• Po zakończeniu prac montażowych, przed przystąpieniem do rozruchu wykonać pomiary 

skuteczności ochrony od porażeń. 
• Typy urządzeń podane w opracowaniu należy traktować jako przykładowe. Wykonawca 

może zastosować urządzenia innego producenta niż wymieniony w opracowaniu pod wa-
runkiem, że będą one posiadały parametry i funkcjonalności nie gorsze niż urządzenia 
projektowane. W przypadku zastosowania urządzeń innych producentów wykonawca do-
stosuje dokumentacje elektryczne szaf do podłączenia proponowanych urządzeń na wła-
sny koszt oraz bierze całkowitą odpowiedzialność za ich prawidłowe funkcjonowanie. 

 
12. Obliczenia techniczne 
12.1. Bilans mocy dla RT-1. 
RT-1 sekcja 1 

Lp Grupa  
odbiorników ilość 

moc  
urzą-

dzenia 

Moc  
zainsta-
lowana 

Kz cos fi Po Qo 

- -  [ kW ] [ kW ] - - [k W ] [ kVar ] 

1 Linia do gniazd  1 160,0 160,0 0,90 0,85 144,0 89,2 

2 Pakownia 1 40,0 40,0 1,00 0,85 40,0 24,8 

3 Węzeł mączny 1 20,0 20,0 0,50 0,85 10,0 6,2 

4 Pompy próżniowe 2 12,5 25,0 0,80 0,80 20,0 15,0 

5 Oświetlenie magazynu nowego 1 30,0 30,0 0,60 0,95 18,0 5,9 

6 Winda 25 kW 1 25,0 25,0 0,50 0,80 12,5 9,3 

7 Razem RT-1/S1   300,0 0,82 0,85 244,5 150,5 

 
RT-1 sekcja 2  

Lp Grupa  
odbiorników ilość 

moc  
urzą-

dzenia 

Moc  
zainsta-
lowana 

Kz cos fi Po Qo 

- -  [ kW ] [ kW ] - - [k W ] [ kVar ] 

1 Linia do krótkich  1 100,0 100,0 0,90 0,85 90,0 55,8 

2 Sprężarki 2x45W=90kW 2 45,0 90,0 0,80 0,85 72,0 44,6 

3 Wentylacja 30 kW 1 30,0 30,0 0,90 0,85 27,0 16,7 

4 Rezerwa 1 30,0 30,0 0,80 0,85 24,0 14,9 

5 Agregat chłodniczy 1 30,0 30,0 0,70 0,80 21,0 15,7 

6         

7 Razem RT-1/S2   280,0 0,84 0,85 234,0 147,8 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Linie kablowe, zalicznikowe od stacji trafo 15/04 kV „Makaroniarnia” do planowanej rozdzielni niskiego napięcia w rozbudowanej 

części budynku produkcyjno-magazynowego wraz z szafą rozdzielczą w zakładzie  
Makarony Polskie S.A.  przy ul. Podkarpackiej 15a w Rzeszowie 

PPUH ELSTAR Sp. z o.o.  35-082 Rzeszów ul. Połonińska 7 
Strona - 8 - 

12.2. Dobór kabli. 
Dla szafy RT-1 – sekcja 1: 

 Pi1   =  300,0 kW 
 Po1  =  244,5 kW  
 cos φ1  =   0,85  
 Io1   =   414,9 A 
 
Prąd zasilania szafy RT-1 z rozdzielnicy RG NN wynosi IO = 415 A. Dobrano zabezpieczenie  
w rozdzielnicy RG NN wyłącznik DPX 630A z zespołem zabezpieczeń elektronicznych Micro-
logic 5.3A (nastawy: Ir=450A; tr=2; Isd=3xIr; tsd=0,3; Ii=630x5).  
Prąd zadziałania wyłącznika IB = Ir = 450A. 
Dla zabezpieczenia  IB = 450A dobrano linię kablową zasilającą typu 4 x YAKX 1x240 mm2  
o obciążalności długotrwałej w powietrzu IDD = 600A.  
Dla kabli ułożonych pionowo nad sobą na drabinie kablowej (najgorsze warunki pracy);  
kg = 0,92: 

OBgDDDD IIAkII  55292,06001  

  
Warunek obciążalności spełniony.  
Prąd zadziałania zabezpieczenia: 
 

AIAII DDB 800,455245,145,1652,545045,145,1 12   
 
Warunek wyłączenia spełniony.  
Dla linii kablowej o długości ok. l=130m (zasilanie szafy RT-1/1) spadek napięcia wynosi: 
 

%4%51,2100
40024033

13085,04153100cos3











Us
lIU O




 

  
Spadek napięcia w normie. 

12.3. Sprawdzenie warunków ochrony od porażeń: 
Jako system ochrony od porażeń projektuje się szybkie wyłączenie napięcia zasilającego w 
układzie sieci zasilającej TN-C.  
 
Wyznaczenie prądu zwarcia dla rozdzielnicy RT-1. 
 
 trafo 800 kVA           Rt =   2,4 mΩ  Xt = 11,8 mΩ 
 linia kablowa 4xYAKX 1x240 - 130 m    Rk= 16,25 mΩ Xk = 10,3 mΩ 
 
Impedancja pętli zwarcia: 
 

     mZ 6,471 049,71 218,03,1028,1125,1624,2 22
1  

 
Prąd zwarcia obliczeniowy: 
 

AAIZ 386548318,0
106,47

2308,0 31 


   

 
Prąd zwarcia powodujący szybkie wyłączenie w czasie < 5s wyłącznika DPX-630A, odczytany 
z charakterystyki: 
 

AAI Z 315063052   
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Warunek szybkiego wyłączenia: 
 

AIAI ZZ 31503865 21   
 
Warunek spełniony. 
Sekcja 2 rozdzielnicy RT-1 pracuje w lepszych warunkach (mniejsze obciążenie) i nie wymaga 
obliczeń. 
 
Dodatkowo dla polepszenia ochrony od porażeń wykonać w nowym budynku  instalację połą-
czeń wyrównawczych miejscowych z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. Do instalacji połączeń 
wyrównawczych połączyć obudowy szaf RT1/1 oraz RT1/2. Szynę połączeń wyrównawczych 
połączyć z uziemieniem odgromowym budynku. 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Linie kablowe, zalicznikowe od stacji trafo 15/04 kV „Makaroniarnia” do planowanej rozdzielni niskiego napięcia w rozbudowanej 

części budynku produkcyjno-magazynowego wraz z szafą rozdzielczą w zakładzie  
Makarony Polskie S.A.  przy ul. Podkarpackiej 15a w Rzeszowie 

PPUH ELSTAR Sp. z o.o.  35-082 Rzeszów ul. Połonińska 7 
Strona - 10 - 

13. Zestawienie podstawowych materiałów:  
13.1. Materiały dla całego zadania. 
Lp Wyszczególnienie j.m. ilość 

1. Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 31,20 

2. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55·mm m2 12,00 

3. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,35 

4. Drabinka kablowa "D" szerokość 400·mm m 83,00 

5. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek 
I/II m2 70,56 

6. Kabel YAKXs 0,6/1kV 1x240·mm2 SM m 973,44 

7. Kątownik 30x30x4 m 30,00 

8. Kołki kotwiące systemu U, M10 szt 130,00 

9. Konstrukcja wsporcza o masie 6·kg szt 2,00 

10. Konstrukcje wsporcze o masie 2,0·kg szt 16,00 

11. Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 240·mm2 szt 16,00 

12. Masa ogniochronna HILTI CP 673 kg 12,00 

13. Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1,00 

14. Osłona rurowa DVK-160 AROT do kabli, giętka m 52,00 

15. Piasek do betonów zwykłych m3 1,92 

16. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 2,45 

17. Płaskownik perforowany m 15,50 

18. Przewód LY 450/750V 1x1·mm2 m 20,80 

19. Przewód LY 450/750V 1x240·mm2 m 12,36 

20. Przewód PH90 HDGs 4x1,5 m 140,40 

21. Przewód wyświetlacza NSX cord szt 2,00 

22. Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1-W01-A-20 
(SPAMEL) szt 1,02 

23. Rozdzielnica główna RT1 szt 1,00 

24. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 52,00 

25. Szyna montażowa TS-35/0,5m szt 2,00 

26. Uchwyt odstępowy U-28 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 105,00 

27. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 400·mm2 szt 424,00 

28. Woda m3 0,81 

29. Wsporniki ścienne szt 30,30 

30. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 C·10-20A szt 2,00 

31. Wyłącznik zwarciowy nn DPX-630 z modułem zabezpieczeń Micrologic 
5.3E 630A szt 2,00 

32. Wyświetlacz parametrów FDM121 szt 2,00 

33. Zasilacz 230V AC / 24 V DC / 3A ; DR-75-24 (MW) szt 2,00 

34. Złącze kontrolne szt 2,00 

35. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych 
ZCL28 szt 20,50 
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13.2. Zestawienie podstawowych elementów rozdzielnicy RT-1. 
Lp Wyszczególnienie Symbol j.m. ilość 

1. Rozłącznik NSX630NA 630A 3P LV432956 szt. 2 
2. 3P rozsz (52.5mm) +ph INV/INS NSX400 LV432490 szt. 2 
3. PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V A9N15656 szt. 2 
4. Miernik PM5100 wyj imp-Modbus MID METSEPM5111 szt. 2 
5. Przekł. pr DIN 500/5 kabel śr40 sz. rożn METSECT5MD050 szt. 6 
6. Osłona do plombowania przekładnika CT METSECT5COVER szt. 6 
7. PODST. BEZPIECZN. SBI 22x58 3P MGN15717 szt. 2 
8. Ogranicznik iPRD-65r-65kA-350V-3PN A9L65601 szt. 2 
9. Rozł.Fupact ISFT250FPAV 3PM10 49813 szt. 3 

10. Rozł. Fupact ISFT160FPAV 3P M8 49803 szt. 10 
11. PŁ.M.POZ.NA STAŁE.NS630 Z DZW. 03451 szt. 2 
12. PŁ.CZ.POZ.NSX630 Z DZW.3P 03643 szt. 2 
13. SZYNA ELAST.IZOL.32X8 L1800 04753 szt. 2 
14. 1 3P osłona terminal krót NSX400/630 LV432591 szt. 2 
15. 1 3P osłona terminal dł NSX400/630 LV432593 szt. 2 
16. SZYNA DO AP.MOD. 03401 szt. 2 
17. PŁ.CZ.MOD.3M 03203 szt. 2 
18. Płyta czołowa do miernika 96x96 03913 szt. 2 
19. SZYNA DO AP.MOD.Z REGULACJĄ 03402 szt. 2 
20. OSŁONA CZOŁOWA 5M 03205 szt. 2 
21. PŁ.M.ISFT630 03557 szt. 2 
22. PŁ.CZ.PION.ISFT 250A 03322 szt. 2 
23. Osłona zacisków ISTF 250 49872 szt. 6 
24. PŁ.M.ISFT160 03556 szt. 3 
25. PŁ.CZ.PION.ISFT 160A 03321 szt. 3 
26. Osłona zacisków ISTF 160 49869 szt. 24 
27. Obudowa Prisma SFP 2000x700x500 NSYSFP20750 szt. 2 
28. RAMA ZAWIAS.WSP.PŁ.CZ W650 08566 szt. 2 
29. Przepust kablowy SF 700x500 NSYEC751 szt. 2 
30. Ściana przednia cokołu 100x700 NSYSPF7100 szt. 2 
31. Cokół boki 100x500 NSYSPS5100 szt. 6 
32. ŚCIANKI BOCZNE 2000X500 DO SF NSY2SP205 szt. 2 
33. SF wo/mount plate 2000x300x500 NSYSF20350 szt. 4 
34. "Swing 19" rack coupling kit SF""" NSYSFBK19 szt. 4 
35. 1 entry cab gland pla 300x500 SF NSYEC351 szt. 4 
36. Front plinth 100x300 NSYSPF3100 szt. 4 
37. Adapter do Linergy w SF 300mm NSYSFPA szt. 2 
38. LINERGY DO SZYNY 630A 04502 szt. 10 
39. 12 sztuk el. blokujących LINERGY 01109 szt. 2 
40. WSPORNIK DO SZYN PION.BOCZ.LINERGY 04651 szt. 6 
41. 3 WSP.PION.LINERGY PE 04657 szt. 4 
42. PŁ.CZ.PEŁNA 6M 03806 szt. 1 
43. Materiały pomocnicze -- kpl 1 
44.     

 


