
1. Opis stanu istniejącego.  

Zasilanie budynku szkoły z sieci energetycznej. Na poziomie parteru w bocznej klatce schodowej 

zlokalizowana jest tablica główna TG z pomiarem energii.  

Przy głównym wejściu bocznym zainstalowany jest wyłącznik pożarowy PWP , który odłącza 

zasilanie w razie pożaru w tablicy TG. 

  

2. Zasilanie pompowni pożarowej.  
Pompownia pożarowa zlokalizowana będzie w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu w 

piwnicy.  

Zestaw hydroforowy składa się z 2 pomp, z których 1 pracuje jako podstawowa, a druga jako 

pompa rezerwowa. Łączna moc zainstalowana zestawu wynosi 1,5 kW. Zestaw hydroforowy 

należy zasilić z tablicy głównej TG sprzed wyłącznika głównego DPX 160.  

Rozłącznik DPX160 z wyzwalaczem wzrostowym pełni rolę przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu (PWP).  

Instalację zasilania zestawu należy wykonać kablem bezhalogenowym o odporności ogniowej 

E90 typu NHXH-J 5x4mm2 FE180 PH90/E90 0.6/1kV. Kabel prowadzić na uchwytach 

zatrzaskowych OZM/OZMO pod stropem w piwnicy stosując kołki metalowe SROM 6x30 (na 

certyfikowanym systemie zamocowań kabli).  

Kabel zasilający wprowadzić do tablicy zasilająco-sterowniczej zestawu hydroforowego.  

Przy zamówieniu odpowiedniego zestawu pompowego należy sprawdzić czy w zestawie znajduje 

się tablica sterownicza z kompletem zabezpieczeń i układów sterujących pomp.  

Z zestawem hydroforowym współpracują:  

– system odcinający wodę bytową w przypadku akcji gaśniczej (zawór elektromagnetyczny 

dn50mm NC - bezprądowo zamknięty na wodzie p-poż sterowany przez sygnalizator przepływu)  

- układ pomiarowy pomp UP40 pozwalający na okresową kontrolę pracy pomp.  

Oba systemy należy zasilić z projektowanego obwodu gniazd wtykowych przewodem YDYżo 

3x2,5 mm2 na tynku. Obwód gniazd należy wyprowadzić z tablicy TG. Obwód należy 

zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym B16/1.  

 

3. Instalacja elektryczna w pompowni pożarowej.  
Oświetlenie – istniejące.  
W pomieszczeniu hydroforni przewidziano zainstalowanie gniazda wtykowego 230V 2-

biegunowego z bolcem ochronnym szczelnego natynkowego. Gniazdo należy instalować na wys. 

1.5m nad posadzką. Instalację zasilania gniazda należy wykonać przewodem YDYżo 3x2.5 na 

tynku. Obwód należy wyprowadzić z tablicy TG na parterze przy bocznym wejściu do budynku.  

W pomieszczeniu pompowni należy ułożyć ona na ścianie bednarkę uziemiającą Fe/Zn 25x4mm. 

Do bednarki należy przyłączyć uziemienie projektowanego zestawu pompowego. Bednarkę 

należy pomalować w żółto-zielone pasy. Bednarkę wyprowadzić poza obrys budynku i przyłączyć 

do istniejącej bednarki wyrównawczej wokół budynku.  

Przejścia przewodami przez ściany pomieszczenia hydroforni należy prowadzić w przepustach 

instalacyjnych ognioodpornych klasy odporności ogniowej EI 120 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz podstawowych materiałów. 

 Materiał - urządzenie  j/m  Ilość  

1.  Kabel NHXH-J 5x4mm2 FE180 

PH90/F90  

mb.  30  

2.  Przewód YDYżo 3x2,5mm2  mb  35  

3.  Puszka natynkowa szczelna  szt  3 

4.  Uchwyt zatrzaskowy OZM/OZMO  szt.  90 

5.  Gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A z 

bolcem ochronnym n/t szczelne  

szt.  1  

6.  Wkładki bezpiecznikowe 20A  szt.  1 

7.  Bednarka ocynkowana 25x4mm  mb  5  

8.  Kołki SROM 6x30  szt.  90 

 

Widok lokalizacji tablicy głównej 

 

 


