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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zabudowa na modernizowanej hali E-24 

Rozdzielnicy Głównej  RG-E24 wraz montażem scaleniowym. 

 
2. Założenia 

Przewiduje się zastosowanie Rozdzielnicy Głównej RG-E24  do zasilania modernizowanej hali 

E-24 i wszystkich urządzeń technologicznych. Szafa będzie zabudowana na kanale kablowym 

przy ścianie na prawo od wejścia do budynku E-24. Przewiduje się szafy metalowe o 

głębokości 600 mm i wysokości min. 2050 mm zabudowane na cokole, o stopniu ochrony IP 

min. 54 

 
3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Rozdzielnica Główna RG-E24 będzie wykonana, dostarczona i zmontowana zgodnie 

niniejszym Opisem technicznym, danymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji 

technicznej nr TW-KAT-01.00.2020 oraz Schemacie Rozdzielnicy RG-E24 oraz Informacji 

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nr TW-KAT-01.01.2020. 

 
3.1. Parametry techniczne wykonania: 

- Rozdzielnica Główna RG-E24 wykonana będzie wg. Załączonej dokumentacji:  Schemat 

Rozdzielnicy RG-E24 oraz Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  nr 

TW-KAT-01.01.2020; 

- wszelkie odstępstwa od danych zawartych na schemacie wymagają zgody projektanta i 

inwestora ; 

- Głębokość szafy 600 mm, wysokość min. 2050 mm dodatkowo cokół ; 

- szerokość sekcji z aparatami elektrycznymi min. 600 mm, max. 800 mm; przedziały pól 

kablowych, zasilających oraz listew sygnałowych XP11 i XP12 mogą być o szerokości 

400 mm 

- Szafa będzie oznaczona za pomocą farby, [ Nazwa Rozdzielnicy, Napięcie Robocze, 

Układ Sieci]; każda sekcja/pole będzie oznaczone kolejnym numerem; na drzwiach każdej 

sekcji za pomocą tabliczek oznaczone będą zainstalowane tam odbiory. 

- Na drzwiach szafy zabudowana będzie kieszeń z dokumentacją (schemat rozdzielnicy 

RG-E24). 

- Napięcie znamionowe łączeniowe min. 690 V 

- Napięcie znamionowe izolacji 1000 V 

- Napięcie robocze 230/400 VAC 
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- Szczelność min IP54. 

- Prąd znamionowy szyn zbiorczych IN=630A 

- Układ sieci: TN-C-S; L1, L2, L3, N, PE 

- Zasilanie i odpływy od dołu 

- Temperatura pracy: od -2 do +40°C 

- Na zasilaniu dwa wyłączniki kompaktowe, 3-polowe, stacjonarne, wyposażone w napędy 

ręczne, blokadę mechaniczną,  wzrostową cewkę wybijakową i elektroniczny wyzwalacz. 

- Aparatura modułowa o wytrzymałości min. 10 kA 

- Na odpływach silnikowych, wyłączniki silnikowe z pokrętłem ze stykami pomocniczymi, o 

zdolności łączeniowej min. 50 kA, z wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciowym, 

wyłącznik musi być czuły na zanik fazy, styczniki mocy  ze stykami pomocniczymi 

dostosowane do współpracy z wyłącznikami silnikowymi (w celu ujednolicenia 

asortymentu ten sam producent), w odbiorach Q36 i Q37 zastosować Fabryczne 

Zestawy Rozruchowe gwiazda-trójkąt I=55A 30kW (min. częstość łączeń 29 rozruchów 

na godzinę). 

- Ochrono przeciwprzepięciowa typu 1+2 w układzie z odbezpieczeniem NH00  

- Do każdego analizatora parametrów sieci stosować dedykowane gotowe zestawy 

złączek do bezpiecznego odstawiania przekładników prądowych.  

- Na odpływach liniowych rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH00-160A, oraz 

rozłączniki bezpiecznikowe modułowe D02 Tytan 

- Gabaryty obudowy dostosowane zostaną do wyposażenia Rozdzielnicy Głównej. Pola  

zabudować podzielić wg następujących zaleceń: 

pole zasilające (1); 

pole Odbiorników Liniowych (2) i w zależności od przestrzeni (2a);  

pole Odbiorników Silnikowych (3) i w zależności od przestrzeni (3a) może i (3b); 

pole Sygnałowe (4); 

pole Rezerwowe (5); 

- Na wszystkich zasileniach i odpływach zamontować Listwy Zaciskowe (komponowane z 

zastosowaniem złączek szeregowych i mostków dedykowanych do tych złączek), w 

przypadku kabli zasilających 240 mm2 – Złączki Gwintowane 1 torowe. 

- W przypadku stwierdzenia braku możliwości zastosowania złączek szeregowych na 

zasilaniu lub odpływach  (tylko powyżej 50 mm2) po uprzednim uzgodnieniu każdego 

przypadku z projektantem będą mogły być wykonane przyłącza szynowe dostosowane 

do liczby oraz przekroju przewodu odpływowego 
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- Do wszystkich aparatów elektrycznych przyłącza zasilające wykonane zostaną do 

wielkości prądu znamionowego urządzenia np. rozłącznik NH00 na zasilaniu przyłącze 

do 160A, rozłącznik D02 na zasilaniu przyłącze do 63A. 

- Aparaty elektryczne rezerwowe wyposażyć na odpływach w tory prądowe i przyłącza 

przystosowane do prądów max. tych urządzeń np. rozłącznik NH00 na odpływie 

przyłącze do 16 mm2, rozłącznik D02 na zasilaniu przyłącze do 10 mm2. 

- Zamawiający posiada oprogramowanie do obsługi analizatorów sieci typu PAC w 

związku z tym Rozdzielnica RG-E24 powinna być wyposażona w kompatybilne 

analizatory sieci PAC 4200 i PAC 3200 ze standardowymi protokołami komunikacyjnymi. 

 
3.2. Wykonanie: 
 
- Korpus szaf: stal; 

- Materiał szyn zbiorczych: Miedź-Cu 

- Kolor elewacji np. RAL7035 lub inny po uzgodnieniu z inwestorem 

- Oświetlenie LED w szafie; 

- Lampki sygnalizacyjne LED oznaczone na elewacji; 

- Przygotowanie przyłącza do podłączenia taśmy uziemiającej (bednarki) 

- standardowy zamek do drzwi  

- Przygotowanie konstrukcji szaf, cokoły do montażu na kanale kablowym o szerokości 

500mm i długości 3800 mm. 

 
4. Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy 

 
4.1 Rozdzielnica Główna RG-E24 będzie dostarczona zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną: TW-KAT-01.00.2020 i TW-KAT-01.01.2020. 

4.2 Rozdzielnica Główna RG-E24 będzie wykonana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 

61439 dotyczącą Rozdzielnic oraz sterownic do rozdziału energii elektrycznej. 

4.3 Urządzenia będą wykonane w oparciu o system metryczny. 

4.4 Zastosowane materiały powinny być zgodne z normami europejskimi. 

4.5 Urządzenia powinny być  wykonane zgodnie z wymogami aktualnych Dyrektywy  UE.  

4.6 Wykonane zostaną niezbędne testy i próby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61439 

cześć II.  

4.7 Z przeprowadzonych prób Dostawca przedłoży stosowne protokoły. 

4.8 Rozdzielnica RG-E24 oraz inne aparaty elektryczne, urządzenia i akcesoria dostarczone 

przez Dostawcę, powinny posiadać znak CE i mieć dołączoną Deklarację Zgodności. 
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5. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje: 

5.1 Rozdzielnica Główna RG-E24  – 1 (sztuka), obejmujący: 

5.1.1 Kompletna Rozdzielnica Główna RG-E24. Niezbędne opakowanie do transportu i 

składowania. Dostawa Loco Magazyn Zamawiającego. 

5.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

Dokumentację finalną powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 kopia  

na nośniku elektronicznym (USB). 

 Dokumentacja w języku polskim zawierającą: 

- dokumentację powykonawczą Rozdzielnicy Głównej RG-E24 z dodatkowym 

wyszczególnieniem  elementów składowych i specyfikacją materiałów, 

- spis i finalne dane techniczne zastosowanych aparatów elektrycznych, urządzeń oraz 

innych elementów szafy, 

- protokoły z przeprowadzonych prób, 

- atesty materiałowe jeśli są wymagane przepisami 

- Zgodności z wymogami Dyrektywy UE, 

- DTR oraz instrukcję obsługi zawierającą instrukcję konserwacji i napraw 

zastosowanych aparatów oraz elementów, 

- wykaz części zamiennych. 

 

5.3 Montaż urządzenia w hali E24 na przygotowanym kanale kablowym bez podłączeń. 

5.3.1 Rozpakowanie elementów. 

5.3.2 Scalenie elementów 

5.3.3 Montaż na kanale kablowym w hali E-24 

5.4 Z zakres zamówienia wyłączone są: 

- Kasety Sterownicze KS 

- Zestawy Gniazd Zg  

 

 
6. Zakres oferty technicznej 
   Oferta techniczna powinna zawierać co najmniej: 

 - karty katalogowe i rysunki (widoki) proponowanych szaf z aparatami elektrycznymi.  

 


