
 

 

OPIS TECHNICZNY  

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

 

 

1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji 

elektrycznej przepompowni przydomowej studzienki po mpowej. 

 

 

2. Podstawa opracowania.   

 

Projekt opracowano w oparciu o: 

• umowę ze zleceniodawc ą, 

• inwentaryzacj ę w terenie,  

• obowi ązuj ące normy, przepisy i katalogi, 

 

 

3. Zakres opracowania.  

 

Projekt obejmuje: 

• linie kablow ą nn zasilaj ąca przepompowni ę  

• szafk ę sterownicz ą przepompowni  

• ochron ę p. pora Ŝeniow ą  

• ochron ę przepi ęciow ą 

 

 

 



 

 

4. Linia kablowa nn. 

  

Zasilanie pompy przepompowni ścieków wykona ć jako 

niezale Ŝny 1 fazowy obwód z tablicy głównej TG budynku do 

skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej zlokalizowanej  na ścianie 

budynku lub przy studzience pompowej. Zasilanie nal eŜy wykona ć 

z instalacji za licznikowej obiektu. 

Zasilanie wykona ć przewodem YKY 3x2,5mm 2. Je Ŝeli obiekt 

nie posiada w tablicy głównej budynku TG punktu och ronnego PE 

nale Ŝy go wykona ć dla zasilania skrzynki z uwzgl ędnieniem 

istniej ącego układu sieci TN-C lub TT. Kabel nale Ŝy uło Ŝyć na 

gł ęboko ści 0,7 m, na warstwie piasku grubo ści 10 cm. Uło Ŝony 

kabel nale Ŝy zasypa ć warstw ą piasku o grubo ści 10 cm, 

nast ępnie warstw ą rodzinnego gruntu o grubo ści 15 cm, 

przykrywaj ąc to foli ą z tworzywa sztucznego PCV o grubo ści co 

najmniej 0,5mm szeroko ści 0,4 m. Kabel układa ć lini ą falist ą. 

Wejście do zł ącza pomiarowego oraz skrzynki sterowniczej 

uło Ŝyć w rurach stalowych φ 50 mm. Przy zł ączu i rozdzielni 

zostawi ć zapasy kabla po 2 m. 

Przy skrzy Ŝowaniu z drogami i innymi mediami znajduj ącymi 

si ę na trasie projektowanego kabla, kabel nale Ŝy uło Ŝyć  

w przepustach wykonanych z rur AROT. 

Jako zabezpieczenie główne przewidywany jest wył ącznik 

nadpr ądowy z modułem ró Ŝnicowopradowym typu P312.C16 dla pompy 

1-fazowej. Zabezpieczenie nale Ŝy zainstalowa ć w obudowie przy 

Tablicy głównej.  

 

5. Szafka sterownicza przepompowni. 

 

Szafka sterownicza przepompowni jest dostarczona  

z przepompowni ą ścieków. Szafk ę ustawi ć na typowym fundamencie 

betonowym. Szafki winny by ć zamykane na klucz. 



 

 

 

6. Ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym i ochrona 

przepięciowa. 

 

Jako system ochrony przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym 

przyj ęto szybkie wył ączenie w układzie sieci zasilaj ącej nn 

TN-C i instalacji odbiorczej TN-S. W dobodowanej cz ęści 

tablicy TG budynku rozdzieli ć przewód PEN na N i PE. Uziemi ć 

przewód PEN do osi ągni ęcia warto ści rezystancji R ≤10Ω. 

Realizacj ę szybkiego wył ączenia zapewniaj ą wył ączniki 

nadpr ądowe z modułem ró Ŝnicowopr ądowym o działaniu 

bezpo średnim i czuło ści ∆I=30 mA. W tablicy umie ści ć 

ochronniki przepi ęciowe DEHNquard  klasy BC, które wraz z 

punktem PE nale Ŝy uziemi ć. 

 

 

7. Uwagi końcowe. 

 

Cało ść wykona ć zgodnie z niniejszym projektem, przepisami 

PBUE i przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót 

elektromonta Ŝowych. Nale Ŝy wykona ć inwentaryzacj ę geodezyjn ą 

trasy kabla nn. Po wykonaniu robót wykona ć pomiary pomonta Ŝowe 

i dokona ć odbioru robót. 

 

 

       

 


