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1 DANE OGÓLNE
1.1

Inwestor

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
1.2

Podstawy formalno-prawne opracowania
 Umowa Nr U/60/2015 z dnia 23.09.2015r
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Aneks nr 1 do operatu wodnoprawnego na eksploatację ujęcia wody w Węglińcu,
styczeń 2001
 Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód
podziemnych, grudzień 2004r
 Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych dla ustalenia strefy ochronnej ujęcia, luty 2007
 Dodatek nr 2 do operatu wodnoprawnego na eksploatację ujęcia wód podziemnych,
luty 2007
 Uzupełnienie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód
podziemnych z utworów czwartorzędowych, wrzesień 2008r
 Rozporządzenie w/s ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
 Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia studni nr 4
 Projekt techniczny ujęcia wody ze studni wierconych nr 1z bis i nr 4
 Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych dla ujęcia wód podziemnych w Węglińcu
 Aneks dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych wodociągów miejskich w Węglińcu
 Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych w kat. „B”
 Operat wodno-prawny na pobór wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Węgliniec, gmina Węgliniec, maj 2014r
 Uzgodnienia z Inwestorem
 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
 Wizja lokalna
 Inwentaryzacja stanu istniejącego
 Obowiązujące normy i przepisy
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1.3

Lokalizacja inwestycji, stosunki własnościowe

Studnia wiercona nr 4 zlokalizowana jest na terenie działki nr 310/183 jednostka
ewidencyjna WĘGLINIEC-miasto, obręb 0002 Węgliniec 2.
Kabel zasilający i sterowniczy zlokalizowany jest na terenie działek nr:
 310/183 jednostka ewidencyjna WĘGLINIEC-miasto, obręb 0002 Węgliniec 2
 nr 269/204 jednostka ewidencyjna WĘGLINIEC-miasto, obręb 0002 Węgliniec 2
Działki nr 310/183 i 269/204 stanowią własność Skarbu Państwa, w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Węgliniec.

1.4

Zgodność projektowanej Inwestycji z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Gmina Węgliniec posiada zatwierdzony Uchwałą nr 308/XLII/10 Rady Miejskiej w
Węglińcu z dnia 17 września 2010r miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Węgliniec.
Projektowana Inwestycja pod nazwą Przebudowa studni nr 4 wraz z wymianą kabla
zasilającego w miejscowości Węgliniec przy ul. Partyzantów, jest zgodna z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka 310/183 oznaczona jest symbolem 14.2,1Tw –przeznaczenie podstawowe –
tereny infrastruktury technicznej - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, z urządzeniami
towarzyszącymi.

1.5

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa studni nr 4 w Węglińcu polegająca na
wymianie obudowy studni oraz na budowie kabli zasilających i sterowniczych.
Szczegółowy zakres realizowanego zadania obejmuje:
1. Montaż kompaktowej obudowy studni nr 4 wyposażonej w niezbędną armaturę z
ogrzewaniem,
2. Budowę kabli zasilająco sterowniczych,
3. Budowę ogrodzenia studni wraz z bramą wjazdową.

1.6 Ujęcie wody stan istniejący
Źródłem wody dla wodociągu w Węglińcu
 studnia nr 1z
o wydajności
 studnia nr 1z -bis
o wydajności
 studnia nr 2a
o wydajności
 studnia nr 4
o wydajności

są 4 studnie wiercone:
Q eksploatacyjne = 52m3/h , s=3,9m
Q eksploatacyjne = 48,6m3/h , s=6,4m
Q eksploatacyjne = 25m3/h , s=4,0m
Q eksploatacyjne = 30m3/h , s=8,3m
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Studnie mają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą:
Q = 107 m3/h przy depresji s = 3,9-9,8m
Studnie pracować będą w układzie Nr1z i Nr2a lub Nr1zbis i Nr4.
Woda ze studni uzdatniona będzie w projektowanej stacji uzdatniania wody i gromadzona w
projektowanym zbiorniku wyrównawczym o pojemności 2 x 200 m3, skąd pompy sieciowe
zasilać będą zewnętrzną sieć wodociągową.
Charakterystyka studni nr 4
Studnia wykonana w 1977r do głębokości 50m.
Robocza część filtra o średnicy 9 5/8” i łącznej długości 10,25m zamontowana została w
trzech odcinkach w przedziałach głębokości: 20,88-23,01m oraz 23,31-27,66m i 32,7436,51m. Zwierciadło wody napięte ustabilizowało się na poziomie 10,5m p p t.
Wydajność studni 30m3/h przy s=8,3m.
Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy 2,4m.

1.7

Skład wody surowej
Woda surowa z ujęcia Węgliniec pochodzi z utworów czwartorzędowych.
Woda z ujęć charakteryzuje się następującymi parametrami:
 Zawartość żelaza

0,085 - 0,379 mg Fe/dm3

 Zawartość manganu

0,089 - 0,194 mg/dm3

 Zasadowość ogólna

0,62 – 0,78mmol/ dm3

 Odczyn

6,2 – 6,4pH

Ze względu na odczyn pH oraz stosunkowo niską zasadowość ogólną woda zaliczana
jest do wód agresywnych.
Ujmowana woda nie wykazuje zanieczyszczeń bakteriologicznych.
Jakość ujmowanej wody surowej z ujęcia nie spełnia wymogów Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami, w
związku z powyższym przed podaniem do sieci wymagane jest jej uzdatnienie.

1.8

Układ technologiczny pracy stacji uzdatniania wody

Stacja Uzdatniania Wody pracować będzie zgodnie z następującym układem
technologicznym uzdatniania wody surowej ujmowanej z ujęcia w Węglińcu:


otwarte napowietrzanie wody z wymuszonym przewietrzaniem,
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chemiczna korekta pH wody,



filtracja jednostopniowa na złożu żwirowo – katalitycznym



okresowa dezynfekcja wody dawką podchlorynu sodu w zależności od potrzeb
technologicznych.

Układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody zapewni parametry wody uzdatnionej
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 61,
poz.417 z późniejszymi zmianami).
W ramach niniejszej Inwestycji projektuje się włączenie w istniejący układ
technologiczny studni nr 4.

Przebudowa studni nr 4 wraz z wymianą kabla zasilającego

8

2
2.1

Modernizacja Studni- część technologicznoinstalacyjna

Ujęcie wody

Modernizowane ujęcie wody eksploatowane będzie w ramach zasobów eksploatacyjnych
zatwierdzonych w wysokości Q = 107m3/h przy s = 3,9 – 9,8m Decyzją Urzędu
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze nr 12/88 z dnia 27.05.1988r.
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z
w/w ujęcia w ilości:
Qmax h=107m3/h
Qśr d=2000m3/d
udzielone Decyzją Nr BS.6341.2.34.2014.4 Starosty Zgorzeleckiego.
Pozwolenie to ważne jest do dnia 30.09.2034 r.
Planowana inwestycja nie zmienia warunków dotychczasowego poboru wody.
Studnie pracować będą w układzie Nr1z i Nr2a lub Nr1zbis i Nr4.
Zakres modernizacji studni obejmuje:


montaż obudowy studni typu kompaktowego z ogrzewaniem, posadowionej na
fundamencie wyniesionej nad teren.

Studnia wyposażone zostanie w urządzenia pomiarowe do zdalnego przesyłu wskazań:
-

pomiar przepływu i objętości

-

pomiar ciągły zwierciadła wody

-

sygnalizacji otwarcia włazu obudowy

Przewidziano dwa tryby pracy ujęcia wody:
 tryb automatyczny,
 tryb pracy awaryjnej – ręczne włączanie i wyłączanie pomp za pomocą przycisków „start”

2.1.1 Pompa głębinowa
Studnia nr 4
Studnia wykonana w 1977r do głębokości 50m.
Robocza część filtra o średnicy 9 5/8” i łącznej długości 10,25m zamontowana została w
trzech odcinkach w przedziałach głębokości: 20,88-23,01m oraz 23,31-27,66m i 32,7436,51m. Zwierciadło wody napięte ustabilizowało się na poziomie 10,5m p p t.
Wydajność studni 30m3/h przy s=8,3m.
Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy 2,4m.
W studni projektuje się wymianę istniejącej pompy głębinowej oraz rur studziennych - nowe
odcinki wykonane z rur dn 100 ze stali nierdzewnej.
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Wymagana wysokość podnoszenia pompy głębinowej nr 4:
Wydajność robocza pomp Q=25 m3/h
- statyczne zwierciadło wody – h1= 10,5 m (poniżej poziomu terenu),
- depresja przy s = 8,3 m,
- różnica geometryczna między poziomem terenu studni a maksymalnym poziomem wody w
desorberze – Hg = 203,5 - 196,94 = 6,56 m
- straty na rurociągu zasilającym stację i na armaturze hr= 2,5 m
- ciśnienie wypływu do zbiornika hw= 2 m.
Wymagana wysokość podnoszenia pompy:
H = Hg + h1 + s + hr + hw = 6,56 + 10,5m + 8,3m + 2,5m + 2m = 29,86m m

Proponuje się pompę np. firmy Grundfos typ SP 30-5 , N =5,5 kW
 Wydajność Q1 = 4÷38 m3/h
 Wysokość podnoszenia
H=57÷23 m s.w.
 Moc pompy N=5,5kW
Zastosowane mogą być pompy innych producentów np. Wilo –Polska, Hydro-Vacuum.

2.1.2 Obudowa studni
Studnia wyposażona zostanie w naziemna obudowe typu kompaktowego z ogrzewaniem.
W studni obudowę zamontować – zgodnie z rysunkiem nr 3
Przed montażem obudowy naziemnej, należy zdjąć górny krąg istniejącej obudowy a po
demontażu istniejącej głowicy oraz uzbrojenia studni przedłużyć rurę studzienną i zasypać
pozostałą cześć obudowy piaskiem zgodnie z rysunkiem uzbrojenia studni.
Zastosowana obudowa zapewnia dogodny dostęp do armatury z powierzchni terenu,
bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania i wyjmowania pompy, utrzymanie
czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się wody opadowej i gruntowej do
wewnątrz.
Zaprojektowano obudowę kompletną produkcji Przedsiębiorstwa Instalacyjno Produkcyjnego
„Lange” lub równorzędne. Podstawa obudowy wykonana jest z konstrukcji stalowej
ażurowej, obudowanej szczelna powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości
wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy.
Obudowa wyposażona w wentylację, wewnątrz skrzynka elektryczna do podłączenia
instalacji elektrycznej. Dodatkowo projektuje się wyposażyć obudowę w urządzenie
automatycznego awaryjnego ogrzewania, które pracuje kiedy pompa głębinowa jest
wyłączona.
Na fundamencie zamontowana będzie kompaktowa obudowa studni, wyposażona w komplet
armatury i urządzenie pomiarowe, w skład, której wchodzi:
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 wodomierz z nadajnikiem impulsów DN100,
 przepustnica zwrotna bezkołnierzowa DN100,
 przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN100,
 manometr,
 zawór czerpalny do poboru wody.
Elementy obudowy studni:
a) podstawa obudowy - o wymiarach: długość 1,66 m, szerokość 1,10 m, grubość
0,10 m. Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej
szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką
poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy;
b) pokrywa obudowy - złożona z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami
wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm;
c) wlot powietrza - wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym)
uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną
siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i
owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;
d) kominek wentylacyjny - o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do
wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów, kominek ocieplony jest
wkładką poliuretanową;
e) zawiasy wewnętrzne – pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych
wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane są z elementów metalowych ocynkowanych z
przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy
wielokrotnym otwieraniu pokrywy;
f)

zamek pokrywy – zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz
zamek zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed
zamarzaniem;

g) uszczelka pokrywy – pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce
zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi.
Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do
podstawy w przypadkach gwałtownego obniżania się temperatury otoczenia < 0C;
h) głowica studni głębinowej – z kołnierzem obrotowym u góry głowicy;
i)

manometr;

j)

wodomierz z nadajnikiem impulsów DN100 – montowany w pozycji pionowej;

k) odcinek prosty rurociągu DN100;
l)

kolana hamburskie DN100;

m) odcinek rurociągu z zaworem czerpalnym – zawór ten spełnia również rolę zaworu
odpowietrzającego;
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n) przepustnica zwrotna bezkołnierzowa DN100;
o) przepustnica zaporowa bezkołnierzowa DN100;
p) wspornik kotwiący;
q) skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego;

2.2

r)

ocieplenie rury wodociągowej – wykonane z dwóch składających się łupin z pianki
poliuretanowej o grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma warstwami folii
polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki montowane
mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich w otwór wykonany wcześniej w
podstawie obudowy;

s)

wspornik pokrywy – służy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w całości ocynkowany a jego płaszczyzna na której opiera się pokrywa
powleczona jest masą silikonową;

t)

urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania – pracuje wyłącznie w czasie
kiedy pompa głębinowa jest wyłączona. Wyłączenie pompy jest równoznaczne z
brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w pełni wystarczający czynnik
utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy studni nawet przy spadku
temperatury zewnętrznej poniżej - 20C. Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza
automatycznie przy temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0C
do + 4C.

Wymagania ogólne

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów
urządzeń materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami i
normami .
Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji,
muszą być uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach może
być konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistów. W żadnym wypadku uzgodnione zmiany
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych instalacji, jak również wpływać
ujemnie na trwałość instalacji.
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych w pobliżu istniejącego uzbrojenia
należy je odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wykonać pod
nadzorem dysponentów uzbrojenia.

2.3

Uwagi końcowe.

Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z
zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących
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ludzi. Przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu
zmechanizowanego, należy przestrzegać warunków zawartych w:
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. w sprawie warunków i
bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dla instalacji technologicznej należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych - część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami
odbiorowymi dla wodociągów PN-B-10725.

2.4

Warunki BHP.
Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z
zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących
ludzi. Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych,
transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, należy przestrzegać
warunków zawartych w:
 Rozporządzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie
warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.
 Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.
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3

Opis techniczny do projektu branży elektrycznej
3.1 Podstawa opracowania
Część elektryczną projektu opracowano na podstawie:
 wizji lokalnej
 podkładów budowlanych i dokumentacji technicznej stanu istniejącego
 wytycznych technologicznych
 obowiązujących przepisów branżowych i polskich norm

3.2 Zakres opracowania
Niniejsza część opracowania stanowi projekt budowlany branży elektrycznej i
automatyki dotyczący przebudowy studni nr 4 wraz z wymianą kabla zasilającego.
Projekt obejmuje :
 kablową linię zasilającą i sygnalizacyjną do proj. studni głębinowej nr 4;
 podłączenie urządzeń wraz z ogrzewaniem w obudowie studni nr 4.

3.3 Studnia ujęciowa nr 4
Po za terenem stacji eksploatowana jest studnia głębinowa nr4. Projektuje się
ułożenie do studni nowych kabli zasilających i sterowniczych:
 pomiar lustra wody i ciśnienia tłoczenia - yKYektmY – 4x2,5mm2;
 otwarcie włazu, wodomierz - YKY 5x2.5mm2;
 zasilanie pompy głębinowej – YKY 4x10mm2.
Nowe kable zasilające i sterownicze należy prowadzić po trasie kablowej
przedstawionej na mapie dostarczonej wraz z projektem.
Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar poziomu wody ze
studni, otrzymywany z hydrostatycznej sondy poziomu dostosowanej do aplikacji
głębinowych oraz pomiar ciśnienia tłoczenia otrzymywany z przetwornika ciśnienia z
tłumikiem pulsacji zainstalowany w obudowie studni. Pomiar ilości wody wydobytej
wykonywany będzie za pomocą impulsatora wodomierza, który przekazywał będzie
informacje do sterownika programowalnego zainstalowanego w rozdzielnicy „RG-T”.
W studni nr 4 zainstalowana będzie pompa głębinowa o mocy PN=5.5kW
Rozruch pomp głębinowych odbywać się będzie z zastosowaniem zaawansowanego
softstartu o parametrach:
•
Wbudowany stycznik obejściowy
•
Wyświetlacz i klawiatura
•
Zabezpieczenie elektroniczne silnika przed przeciążeniem
•
Kontrola momentu
•
Pokrywane płytki elektroniki
•
Funkcja ograniczenia prądu z regulacją
•
Zabezpieczenie przed blokadą wirnika
•
Zabezpieczenie termiczne tyrystorów
•
Zabezpieczenie przed niedociążeniem
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•
Wyjście analogowe
Dodatkowo przewiduje się wykonanie sygnalizacji otwarcia włazów do ujęć.
Zostanie to zrealizowane z wykorzystaniem magnetycznego czujnika otwarcia włazu.
Zasilanie i sterowanie pompą głębinową odbywać się będzie z projektowanej
rozdzielnicy „RG-T” zainstalowanej w budynku SUW. Na elewacji znajdować się
będą przełączniki do zmiany trybu pracy (A-0-R) oraz lampki kontrolne
przedstawiające stany pracy urządzeń. W stanie normalnej pracy oraz gdy pompa jest
sprawna przełącznik pompy powinien być ustawiony w pozycji Automatycznej.

3.1 Uwagi dotyczące układania kabli
Kable prowadzić zgodnie z trasą i opisem pokazanym na planie sytuacyjnym.
Wszystkie projektowane kable układane na terenie SUW należy układać w rowach
kablowych o głębokości 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, następnie kable należy
przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą gruntu rodzimego o grubości 25
cm po czym trasę kabli oznaczyć taśmą z PVC koloru niebieskiego.
W przejściach pod nawierzchnią utwardzoną oraz w miejscach skrzyżowań z
innymi urządzeniami podziemnymi kable należy ułożyć w przepustach wykonanych z
rur ochronnych karbowanych, dwuściennych. Wloty przepustów należy uszczelnić
pianką poliuretanową. Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe. Oznaczniki
powinny być założone co 10 m oraz przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na
oznacznikach należy umieścić: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla,
znak użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla. Przed zasypaniem kable należy
zgłosić do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru
geodezyjnego.

3.2 Obliczenia techniczne
3.2.1 Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napięcia
Spadek napięcia dla silnika trójfazowego o mocy P=5,5kW, na ujęciu 4
zasilanego z rozdzielnicy RG-T w budynku SUW.

gdzie:
P – moc znamionowa, w [W]
L – długość kabla, w [m]
S – przekrój przewodu, w [mm2]
– konduktywność przewodu, w [m/(Ω·mm2)]
Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V]
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3.3 Zestawienie i specyfikacja aparatury kontrolno -pomiarowej
Poniżej przedstawiono zestawienie i specyfikację projektowanych elementów kontrolno –
pomiarowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Węglińcu.

Sondy i przetworniki pomiarowe
p.

1.

Typ
producent

Studnia
głębinowa

i
Nazwa

Specyfikacja

Sonda
hydrostatyczna

Sygnał

0-25mb

2.

wyjściowy

4÷20mA

Zasilanie 12 ÷ 30 VDC
Temperatura robocza -10 do +60 °C

Zakres
pomiarowy: Błąd temperaturowy ≤ ±0,1%
Ochrona elektryczna III klasy
0  4 mH2O
Długość kabla

Przetwornik
ciśnienia

Ilość

Zakres: 0-10 bar

/10K

1

Stopień ochrony obudowy IP-68
Materiał obudowy: 1.4404
Materiał membrany: 1.4571
Osłona kabla: POLIURETAN
Medium Powietrze, gazy, ciecze
Temperatura robocza -40 do 85 °C
Elementy mające kontakt z medium AISI
316L (DIN 17440 - 1.4404)
Obudowa IP 65
Podł. elektr.: wtyk Pg 9, DIN 43650
1
Dokładność ≤ ± 0.5% zakresu,
Sygnał wyjściowy 4÷20mA

Zasilanie: 10 do 30 VDC Zabezpieczenie
przed błędną biegunowością zasilania.
Przyłącze: G 1/4 A, M 20 x 1.5
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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