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1. Wstęp 
 
1.1. Inwestor 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Partyzancka 27, 
63- 400 Ostrów Wielkopolski 
 

1.2. Wykonawca 
Wykonawcą jest:  
ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. „Budowa i przebudowa obiektów na 
terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji systemu gospodarki 
osadowej i odpadowej” – branża elektryczna i AKPiA.  
Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie: 
− wytycznych branżowych; 
− ustaleń z Inwestorem; 
− wizji lokalnej w terenie; 
− ustaleń międzybranżowych; 
− obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

 

1.4. Zakres opracowania 
Zakres robót  elektrycznych i AKPiA obejmuje budowę budynku nowej stacji odwadniania 
osadów wraz z wiatą i przepompownią oraz budowę przepompowni w istniejącym budynku 
odwadniania BO oraz wpięcie projektowanych systemów w istniejącą sieć komunikacji 
AKPiA. 
Zakres robót CCTV obejmuje budowę monitoringu kamer przemysłowych projektowanego 
budynku odwadniania osadów. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, monitoring ma być 
zbudowany z dwóch kamer oraz ma umożliwić rozbudowę o kolejne kamery. 
 
W szczególności: 
1. Prace związane z kolizjami projektowanych elementów i istniejących sieci elektrycznych 
− zmiana lokalizacji rozdzielnicy R19.1, 
− zmiana trasy kablowej przy projektowanym budynku odwadniania i higienizacji osadu – w 

rejonie silosu wapna 
Zakres prac związanych z kolizjami wg rys. E-01. 

 
2. Budowa sieci elektrycznej, AKPiA: 
− budowa wlz zasilającego proj. budynek odwadniania osadu wraz z przepustami i rurami 

osłonowymi; 
− przebudowa istn. rozdzielnicy głównej RNN-0,4kV oczyszczalni ścieków oznaczonej jako 

R-26 
− montaż mufy kablowej i przedłużenie kabla zasilającego istn. rozdzielnicę R19.0; 
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− budowa sieci kablowej elektrycznej i AKPiA związanej z obiektami technologicznymi wraz 
z przepustami i rurami osłonowymi; 

− budowa połączenia światłowodowego pomiędzy RP a RG-SOO 
− uruchomienie połączenia światłowodowego w standardzie Profibus DP,  pomiędzy 

projektowanymi sterownikami w RP i RG-SOO a stacją komputerową SCADA w 
dyspozytorni budynku administracyjno-socjalnym BAS, 
 

3. Instalacje budynku technicznego stacji odwadniania i higienizacji osadu: 
− montaż instalacji siłowej, AKPiA, oświetleniowej i gniazd ogólnych; 
− montaż instalacji połączeń wyrównawczych, uziemiających; 
− montaż instalacji odgromowej; 
− dostawę, montaż  i konfigurację urządzeń pomiarowych, 
− dostawa i montaż rozdzielnicy głównej RG-SOO, 
− oprogramowanie sterownika PLC,  
− oprogramowanie panelu operatorskiego sterownika, 
− rozruch obiektu, próby pomontażowe, szkolenie obsługi. 
 
4. Instalacje przepompowni wód ociekowych: 
− montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
− montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
− dostawę, montaż  i konfigurację urządzeń pomiarowych 
 
5. Instalacje przepompowni osadu uwodnionego oraz zbiornika osadu przefermentowanego 

w istn. budynku osadu BO: 
− montaż instalacji siłowej i AKPiA; 
− montaż instalacji połączeń wyrównawczych; 
− dostawę, montaż  i konfigurację urządzeń pomiarowych; 
− dostawa i montaż rozdzielnicy RP, 
− oprogramowanie sterownika PLC,  
− oprogramowanie panelu operatorskiego sterownika, 
− rozruch obiektu, próby pomontażowe, szkolenie obsługi. 
 
6. Instalacje wiaty technologicznej: 
− montaż instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnych; 
− montaż instalacji odgromowej; 
 
7. Instalacje w istn. budynku administracyjno-socjalnym: 
− montaż proj. kabli światłowodowych istn. i proj. w korytkach kablowych i ciągach 

kablowych; 
− rozbudowa istn. szafy systemu CCTV 
− dostawa, montaż i uruchomienie monitora CCTV 
− rozbudowa istn. systemu SCADA o nowoprojektowane urządzenia 
− rozbudowa istn. tablicy synoptycznej o nowoprojektowane urządzenia  
− rozruch, próby pomontażowe, szkolenie obsługi, dokumentacja powykonawcza. 
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8. System kamer przemysłowych CCTV: 
− budowa połączenia światłowodowego pomiędzy proj. budynkiem odwadniania i 

higienizacji osadu o istn. budynkiem administracyjno-socjalnym BAS 
− montaż instalacji dla CCTV; 
− dostawę, montaż, podłączenie i konfigurację kamer CCTV, 
− dostawę, montaż i konfigurację rejestratora CCTV  
− doposażenie istn. szafy rackowej systemu CCTV 
 
9. Pozostałe prace: 
− rozruch obiektu  
− próby pomontażowe, pomiary elektryczne  
− dokumentacja powykonawcza,  
− instrukcja obsługi rozdzielnic, paneli operatorskich, systemu AKPiA i CCTV 
− szkolenie obsługi. 
 
Instalacje elektryczne urządzeń technologicznych takich jak: stacja odwadniania i higienizacji 
osadu, stacja dozowania wapna, wykonywane są przez dostawcę technologii. W ramach 
projektu przewiduje się zasilanie rozdzielnic elektrycznych w dostawie z technologią oraz 
zapewnienie komunikacji z systemem AKPiA oczyszczalni. 
 

2. Opis techniczny cz ęści elektrycznej 
 
2.1. Zasilanie elektroenergetyczne 
Projektowany budynek odwadniania i higienizacji osadu będzie zasilony z istniejącej głównej 
rozdzielnicy RGNN-0,4kV oczyszczalni ścieków (oznaczenie użytkownika jako R-26) – 
lokalizacja w budynku energetycznym i stacji dmuchaw. Zasilanie z wykorzystaniem rezerwy 
mocy występującej na sekcji NR II. Zasilanie z R-26 poprzez istn. kabel YAKY 4x240, istn. 
rozdzielnicę R19.0 oraz proj. kabel YAKY 4x240. Kabel zasilający R19.0 należy przedłużyć i 
przepiąć z pola 23.2 do pola 12.1. Rozbudowa rozdzielnic R-26, R19.0 wg rysunku E-02, 
trasa kabla wg rysunku E-01. 
Zasilanie proj. rozdzielnicy RP w istn. budynku odwadniania BO z istn. rozdzielnicy SS19.1. 
Rozdzielnica ta posiada rezerwę miejsca na zainstalowanie zabezpieczenia. Rozdzielnica 
SS19.1 posiada również rezerwę mocy ponieważ obwody 3F, 4F, 8F-11F są niepodłączone i 
dają rezerwę mocy rzędu 16,5 kW. 
 
Dane elektroenergetyczne: 
Źródło zasilania nn-0,kV, zasilanie TN-C, instalacje odbiorcze TN-

S  
Moc zainstalowana - 156kW 
Moc obliczeniowa 
Prąd obliczeniowy  

- 96kW 
- 157A dla RG-SOO i 30A dla RP  

Szacunkowa wymagana moc baterii 
kondensatorów 

- 40kvar 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania strona 0,4kV  
- uziemione połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe          
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Zasilanie awaryjne realizowane poprzez istniejący agregat prądotwórczy stacjonarny, oraz 
istn. generatory zasilane biogazem. 
Kompensacja mocy biernej poprzez istniejące baterie kondensatorów 
Wszystkie obiekty będą posiadać układ sieciowy TN-S z układem połączeń wyrównawczych. 
Zasilanie w układzie TN-C i TN-C-S. 
Razem z kablami zasilającymi w gruncie układać płaskownik FeZn 30x4. 
 

2.2. Sieci zewnętrzne 
Sieci kablowe należy wykonać według planów zawartych w projekcie.  
Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej 
rzędnej terenu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy 
układać na warstwie piasku o grubości 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o 
grubości 10cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15cm przykryć folią koloru 
niebieskiego grubości min. 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel 
w wykopie lecz nie mniejsza niż 20cm. 
Stosować minimalny odstęp 0,25m w rowie kablowym pomiędzy równolegle prowadzonymi 
kablami elektrycznymi, a kablami AKPiA i CCTV. 
Pod drogami i ciągami komunikacyjnymi kable układać w rurach osłonowych typu DVK o 
liczbie i średnicy dopasowanej do ilości i przekroju wprowadzanych kabli.  
W przypadku kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem terenu kable układać w rurach typu DVR. 
Stosować oddzielne rury osłonowe na kable zasilające, AKPiA i CCTV. Pod drogami 
pozostawić jeden jedną rurę osłonową jako pustą (rezerwową). 
Razem z kablami zasilającymi układać bednarkę FeZn 30x4. 
Szczegóły prowadzenia tras i montażu na planie sieci elektrycznych, AKPiA i CCTV – 
rysunek E-01. 
Przy wejściu kabli do obiektów wykorzystać przepusty z rur osłonowych. Po wprowadzeniu 
kabli przepusty należy uszczelnić. Zostały wydane wytyczne dla branży konstrukcyjnej dot. 
wykonania przepustów w nowoprojektowanych obiektach technologicznych.  
Kable do istn. budynku administracyjno-socjalnego BAS należy wprowadzić przez istn. 
przepust kablowy lub przepust wybudowany przy okazji budowy wagi samochodowej. Po 
wprowadzeniu kabli przepusty należy uszczelnić. 
Kable do istn. budynku odwadniania BO należy wprowadzić razem z proj. rurociągiem 
osadu.  
Oświetlenie terenu realizowane będzie poprzez istniejące słupy oświetleniowe oraz poprzez 
oprawy oświetleniowe montowane do elewacji budynków, załączane czujnikiem 
zmierzchowym i ruchu.  
Należy zachować wymóg ciągłości pracy oczyszczalni, cześć uzbrojenia podziemnego 
składającego się z kabli energetycznych będzie czynna. Dodatkowo na obiekcie mogą 
istnieć niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu. Z uwagi na powyższe prace ziemne 
prowadzić sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 

2.4. Rozdzielnica RG-SOO, RP i RW. 
Rozdzielnice wykonać wg załączonych rysunków i schematów strukturalnych. 
Rozdzielnica RG-SOO oraz RP - obudowa stalowa, systemu szeregowego np. TS8 Rittal, 
stopień ochrony IP55, malowana proszkowo, ustawienie przyścienne, podejścia kabli od dołu 
poprzez cokół i uszczelnione płyty kablowe.  
Na drzwiach rozdzielnic RG-SOO i RP umieścić manipulatory sterowania ręcznego, lampki 
oraz panel operatorski HMI. Szczegóły montażu i budowy rozdzielnicy na odpowiednich 
rysunkach.  
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Projektowane rozdzielnice muszą być wykonana w warunkach warsztatowych, z załączonym 
świadectwem kontroli technicznej i funkcjonalnej rozdzielnicy, zgodnie ze standardem np. AT 
Systems Gdańsk. 
Rozdzielnica RW - obudowa metalowa, wisząca, ocynkowana, malowana proszkowo, IP54. 
Doprowadzenie kabli od dołu i góry poprzez dławnice kablowe szczelne. 
Szczegóły montażu i budowy na rysunkach technicznych. 
 

2.6. Instalacje odbiorcze 
Sieć kablową oraz instalacje elektryczne projektuje się kablami YKYżo 0,6/1kV, YKYekwżo 
0,6/1kV, 2YSLCYK-J 0,6/1kV. Instalacje AKPiA projektuje się kablami wg rysunków 
technicznych lub zamiennikami o równorzędnych parametrach.  
Instalacje elektryczne i AKPiA, CCTV prowadzić, uwzględniając normatywne odległości od 
instalacji sanitarnych. 
Instalacje AKPiA, CCTV prowadzić, uwzględniając normatywne odległości od instalacji 
elektrycznych. 
Wszystkie konstrukcje wsporcze na obiektach technologicznych oraz na zewnątrz należy 
wykonać ze stali nierdzewnej.  
Wiązki kabli na zewnątrz układać w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej. Pojedyncze 
kable do urządzeń oraz podejścia pod gniazda i łączniki w rurkach lub korytkach z tworzywa 
sztucznego. Na zew. stosować materiały odporne na promieniowanie UV. Dla obiektów 
technologicznych jako konstrukcje wsporcze koryt kablowych wykorzystać pomosty 
technologiczne. 
Wszystkie aparaty i osprzęt instalacyjny pomieszczeń technologicznych projektuje się jako 
szczelny nt. Szczegóły na rys. technicznych. 
Kable fabryczne czujników i pomp łączyć z kablami projektowanymi w puszkach 
połączeniowych PP z tworzywa sztucznego, wyposażonych w zaciski kablowe, stopień 
ochrony IP66. Ilość i typ dławnic oraz wielkość puszki dostosować do typu i ilości 
wprowadzanych kabli. Puszki połączeniowe wyposażone w rozłącznik remontowy (nie 
dotyczy puszek połączeniowych dla przyrządów pomiarowych) z możliwością kłódkowania, 
25A, 400V~, ze stykiem pomocniczym. Kasety sterowania miejscowego KSM montować na 
płycie stalowej nierdzewnej z zadaszeniem: - do barierek pomostów technologicznych lub na 
dedykowanej konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej, wys. ok.1m, wyrób warsztatowy.  
W istn. budynku administracyjno-socjalnym BAS należy wykonać instalację teletechniczną 
do istniejących urządzeń: stacja SCADA oraz szafy CCTV. W szafie CCTV w pomieszczeniu 
dyspozytorni jest rezerwa na montaż projektowanych urządzeń. 
 

2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwprzepięciową od przepięć atmosferycznych i sieciowych łączeniowych 
przewidziano przez zabudowanie w rozdzielnicach ochronników klasy B+C ograniczających 
przepięcia do poziomu poniżej 1,5kV. Zabezpieczenia urządzeń pomiarowych zrealizować 
poprzez separację galwaniczną obwodów i zastosowanie ograniczników przepięć klasy D.  
Ochronę przeciwporażeniową zrealizowano przez samoczynne wyłączenie zasilania 
(przekaźnik różnicowoprądowy główny, wyłączniki zwarciowe, a dla gniazd wtyczkowych 
różnicowo-prądowe). 
Dodatkowo instalację wyposażono w układ połączeń wyrównawczych połączonych do 
głównej szyny wyrównawczej GSW w rozdzielnicy RG-SOO. 
Na obiektach zaprojektowano miejscowe szyny wyrównawcze MSW połączone z GSW 
płaskownikiem FeZn 30x4 lub FeZn 25x4. 
Do MSW podłączyć elementy metalowe pomieszczeń i urządzeń technologicznych 
przewodami min. LgYżo1x6 lub FeZn 25x4. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć 
wszystkie elementy metalowe konstrukcji mechanicznych i technologicznych obiektów.  
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Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 
przeciwporażeniowej należy wykonać w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed 
korozją. Całość prac związanych z ochroną przeciwporażeniową winna być wykonana 
zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 
 

2.8. Ochrona odgromowa 
Ochronę odgromową: 

− budynku technicznego stacji odwadniania osadu; 
− wiaty technologicznej; 

projektuje się z wykorzystaniem zwodów pionowych oraz poziomych niskich połączonych z 
uziomem fundamentowym sztucznym. Na dachu do ochrony instalacji wentylacji projektuje 
się maszty odgromowe. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia 
należy dodatkowo wykonać uziom szpilkowy z prętów pomiedziowanych. Szczegóły 
wykonania instalacji odgromowej na rysunkach technicznych. 
Pozostałe obiekty nie wymagają ochrony odgromowej lub są obiektami istniejącymi i są 
objęte ochroną odgromową.  
 

3. Opis techniczny cz ęści AKPiA 
 
3.1. Opis trybu sterowania 
W związku z budową i przebudową oczyszczalni ścieków cały system sterowania 
oczyszczalni ścieków należy pozostawić i wykorzystać.  
Na oczyszczalni w Rąbczynie funkcjonuje sieć sterowników obiektowych połączonych siecią 
światłowodową, w ringu, w standardzie Profibus DP. W ramach prac projektuje się 
rozbudowę ringu o dwa kolejne sterowniki: jeden w proj. budynku stacji odwadniania i 
higienizacji osadu (rozdzielnica RG-SOO), drugi w istn. budynku odwadniania BO 
(rozdzielnica RP). 
W dyspozytorni, w budynku administracyjno-socjalnym znajduje się stacja SCADA, tablica 
synoptyczna mozaikowa oraz szafa CCTV z monitorami podglądu. Stan istniejących 
urządzeń bardzo dobry, do dalszego wykorzystania i rozbudowy. Przez cały proces 
budowlany systemy te należy pozostawić jako pracujące i sprawne.  
Przetworniki pomiarowe gęstości, przemienniki częstotliwości, panele operatorskie oraz 
sterowniki obiektowe rozdzielnic dostarczonych razem z technologią skomunikowane będą 
ze sterownikiem PLC poprzez magistralę RS485 i protokół Profibus DP.   
Szczegóły wykonania sieci komunikacyjnej na rys. technicznych. 
Przyjęto czteropoziomową strukturę sterowania: 

− sterowanie miejscowe (ręczne) 
− sterowanie ręczne z elewacji rozdzielnic RG-SOO, RP oraz rozdzielnic 

technologicznych dostarczonych razem z urządzeniami technologicznymi 
− sterowanie ręczne z poziomu aplikacji SCADA (sterowanie zdalne) 
− sterowanie automatyczne realizowane przez program sterowników PLC 

Sterowanie ręczne będzie realizowane z elewacji rozdzielnicy RG oraz przyciskami 
zabudowanymi na urządzeniach (zasuwy, szafy elektryczne dostarczone wraz z 
urządzeniami technologicznymi) oraz za pomocą kaset sterowania miejscowego KSM 
zlokalizowanych przy urządzeniach. Sterowanie ręczne w większości przypadków odbywać 
się będzie w stanach awaryjnych, podczas prac serwisowych i remontowych. 
Sterowanie automatyczne realizowane będzie przez algorytmy sterowania w oparciu o 
sterownik PLC umieszczony w rozdzielnicy RG-SOO oraz RP. Sterowanie to stanowić 
będzie główny tryb pracy oczyszczalni. 



ECO TREATMENT  
ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1 

62-200 Gniezno 
Projekt budowlano-wykonawczy Lipiec 2016 

 

 
 Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji 

systemu gospodarki osadowej i odpadowej  
Branża Elektryczna i AKPiA 

 
10 

 

Dodatkowo projektuje się możliwość sterowania ręcznego (zdalnego) z poziomu 
oprogramowania wizualizacji SCADA z pom. dyspozytorni w budynku socjalno-biurowego. 
Każde zadziałanie wyłącznika silnikowego lub termika wewnętrznego pompy, mieszadła, a w 
przypadku falowników czujnika PTC, musi być sygnalizowane jako awaria i przekazywane do 
sterownika w celu dostarczenia niezbędnych informacji do sterowania poszczególnymi 
obwodami. Alarmy będą wyświetlane w postaci odpowiednich komunikatów na panelu 
operatorskim rozdzielnic RG-SOO, RP i stacji SCADA.  

 
3.2. Zestawienie urządzeń pomiarowych 

 
Producent aparatury pomiarowej: Endress+Hauser lub równoważny. 
Uzgodnić na etapie budowy z branżą technologiczną czujniki gęstości montowane poprzez 
armaturę wysuwaną na rurociągu. 
Przetworniki i sondy pomiarowe montować na konstrukcji ze stali nierdzewnej – osłona 
pogodowa z płytą montażową.  

 

 
3.3. Zestawienie sterowników PLC, paneli operatorskich HMI oraz 
SCADA 
W sterownikach PLC pozostawiono niezbędną rezerwę wejść i wyjść do podłączenia 
binarnych sygnałów z rozdzielnic dostarczanych wraz z urządzeniami technologicznymi 
takimi jak: stacja odwadniania osadu (SOO) stacja higienizacji osadu (SHO), stacji 
przygotowania flokulantu (SPF), agregatów grzewczo-wentylacyjnych (AGW) itp.  
Poniżej przedstawiono zestawienie sterowników PLC.  
 
 
 
 
 
 

Urządzenie Producent Typ Ilość Miejsce zainstalowania 

Pływakowy 
czujnik poziomu 

Endress+ 
Hauser 

FTS20 
długość kabla 10m 4 szt. 

CP1,2.PWO  - Przepompownia wód ociekowych - 2 
szt. 
CP1,2.ZOP  - Zbiornik osadu przefermentowanego - 
2 szt. 

Sonda 
hydrostatyczna 

Endress+ 
Hauser 

FMX167-A1B**1B7, 
długość kabla 10m 1 szt. H1.PWO  - Przepompownia wód ociekowych 1 szt. 

Radarowy 
pomiar poziomu 

Endress+ 
Hauser 

Micropilot FMR50 +  
zestaw montażowy ze 
stali nierdzewnej)  x 1 
kpl. + osłona pogodowa 
z płytą montażową 

1 szt. H1.ZOP –  Zbiornik osadu przefermentowanego      
1 szt 

Pomiar gęstości 
(technologia 
memosens),  
komunikacja 
Profibus DP 

Endress+ 
Hauser 

przetwornik CM442 x 1 
szt. 
+ sonda gęstości 
Turbimax CUS51D 
kabel dł. ok.3m  
+ armatura wysuwana z 
zaworem kulowym 
Cleanfit CUA451+ 
zestaw montażowy ze 
stali nierdzewnej 

2 kpl. 

G1.SOO, G2.SOO – Gęstość osadu, Budynek stacji 
odwadniania osadu, montaż na rurociągu, przyłącze 
wg br.technologicznej 
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3.3.1 Rozdzielnica RG-SOO 
PLC w Rozdzielnicy RG-SOO: 
CPU 315-2DP – CPU z dwoma portami komunikacyjnymi Profibus DP 
PS 307 5A – zasilacz 
3x SM321 – 2x32 wejścia cyfrowe 24VDC 
1x SM321 – 2x16 wejścia cyfrowe 24VDC 
1x SM322 – 1x32 wyjścia cyfrowe 24VDC 
1x SM331 – 1x4 wejścia analogowe, 13 bit, 0-20mA, 4-20mA 
Szyna montażowa L=480mm 
 
Panel operatorski HMI w RG-SOO:  SIMATIC MP 277 10” Touch, ekran TFT, kolorowy, 
dotykowy, z portem Profibus DP i oprogramowaniem narzędziowym wizualizacyjnym. 
 

3.3.2 Rozdzielnica RP 
PLC w Rozdzielnicy RP: 
CPU 315-2DP – CPU z dwoma portami komunikacyjnymi Profibus DP 
PS 307 5A – zasilacz  
1x SM321 – 1x32 wejścia cyfrowe 24VDC 
1x SM322 – 1x8 wyjścia cyfrowe 24VDC, 0,5A 
1x SM334 – 1x4 wejścia analogowe, 13 bit, 0-20mA, 4-20mA 
Szyna montażowa L=480mm 
 
Panel operatorski HMI w RP:  SIMATIC MP 277 10” Touch, ekran TFT, kolorowy, dotykowy, 
z portem Profibus DP i oprogramowaniem narzędziowym wizualizacyjnym. 
 

3.3.3 Rozbudowa istn. stacja systemu SCADA 
Na oczyszczalni ścieków Rąbczyn jest zainstalowane oprogramowanie SCADA SynopticPro 
2000 firmy MikroB S.A. 
Komputer klasy PC istniejący.  
W ramach prac należy rozbudować istn. oprogramowanie SCADA i przystosować je do 
nowoprojektowanych obiektów i urządzeń. 
 
3.3.4 Rozbudowa istn. tablicy synoptycznej 
Na oczyszczalni ścieków Rąbczyn jest zainstalowane tablica synoptyczna mozaikowa prod. 
Synoptic. W ramach prac należy zaktualizować i dostosować tablicę do nowoprojektowanych 
obiektów i urządzeń. Połączenie komunikacyjne istniejące.  
Należy doposażyć system o sterownik diod LED - Z12LED64 kompatybilny z istn. systemem 
komunikacyjnym. Liczba modułów mozaikowych podlegających wymianie do uzgodnienia na 
etapie budowy, szacunkowo należy przyjąć powierzchnię 50x50cm. 
 
 
3.4. Zasilanie 
Sterowniki PLC oraz panele operatorskie HMI zasilone będą z układu zasilania 
gwarantowanego 230VAC i 24VDC. Zasilanie gwarantowane zapewnione będzie z UPS 
1kVA i zasilacza buforowanego akumulatorami bezobsługowymi 2x12V 7Ah. Zasilanie 
gwarantowane pozwoli na pracę sterownika PLC przez min. 30min. 
 

3.5. Wytyczne do programu 
Program sterujący pracą oczyszczalni należy wykonać w oparciu o branżę technologiczną i 
wytyczne przedstawiciela użytkownika obiektu. Program powinien zapewniać automatyczną 
pracę obiektu. 
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W programie należy uwzględnić oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem 
urządzeń, które może spowodować przeciążenie zabezpieczenia głównego. 
Program musi zapewnić alternację podczas pracy urządzeń technologicznych. 
 

3.6. Wizualizacja procesu technologicznego 
Projektuje się wykorzystanie paneli operatorskich HMI umieszczonych na elewacji 
rozdzielnic RG-SOO i RP do lokalnej wizualizacji procesu technologicznego oraz 
oprogramowanie SCADA w pom. dyspozytorni budynku administracyjno-socjalnym BAS do 
wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków. 
Istniejący komputer z programem wizualizacyjnym SCADA znajduje się  w pom. 
dyspozytorni, w budynku administracyjno-socjalnym BAS. Komunikacja między systemem 
wizualizacji w (komputerem PC), a siecią sterowników PLC – istniejąca.  
Należy dostosować ekrany graficzne, zestawienia tabelaryczne, alarmowe, wykresy itp. do 
nowoprojektowanych urządzeń i obiektów. Przy ww. pracach należy powielić funkcjonujące 
rozwiązania aby zachować pełną kompatybilność graficzną istn. i nowych ekranów, tabel, 
wykresów itp. 
System musi realizować funkcje zbierania i przetwarzania danych procesowych, wizualizacji 
stanu procesu, sterowania nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji 
danych, udostępniania informacji o procesie. 
Rejestracja i archiwizacja w ramach dostępnej pamięci sterownika PLC i panelu HMI oraz 
programu SCADA.  
Wywoływane alarmy będą informować o niepożądanych, bądź wręcz niebezpiecznych dla 
procesu sytuacjach. Alarmy zostaną wyświetlone na osobnej stronie alarmowej, a strona 
archiwum wyświetli historię alarmów. Operator będzie miał możliwość obsługi alarmów. 
Alarmy sprzętowe zostaną przedstawione na innej stronie. Dostęp do wszystkich stron 
alarmowych będzie możliwy po przyciśnięciu odpowiednich przycisków na stronie menu. 
Skonfigurowane alarmy będą zapisywane w bazie danych. Każdy alarm będzie 
reprezentowany przez swoją nazwę, aktualny stan, moment zmiany stanu, moment powrotu 
do stanu normalnego. W aplikacji będą wykorzystane alarmy o charakterze analogowym i 
binarnym. Alarmy analogowe będą wywoływane w zależności od wartości zmiennych. 
Za pośrednictwem systemu wizualizacji operator może prowadzić proces i jego codzienną 
obsługę. Typowe elementy interfejsu operatora obejmują okna odwzorowujące przebieg 
procesu technologicznego, gdzie w postaci animowanych obiektów tekstowych i graficznych, 
których właściwości zmieniają się dynamicznie na podstawie stanu zmiennych procesowych. 
Wyświetlane będą również wartości pomiarów i stany pracy urządzeń technologicznych. 
Dostępne są okna i przyciski sterowania, okna alarmów aktywnych i dziennika alarmów 
archiwalnych, czasomierze monitorujące stany pracy urządzeń i napędów, wykresy bieżące i 
archiwalne oraz raporty.  
W celu zwiększenia czytelności zbieranych danych i ich późniejszej analizy oraz 
porównywania zmian zachodzących w procesie technologicznym zastosowane będą 
wykresy. 
 

4. System monitoringu terenu – kamery CCTV 
Projektuje się budowę systemu monitoringu kamer przemysłowych CCTV. 
System składać się będzie z: 

− 2 kamer zamontowanych na budynku technicznym stacji odwadniania osadu; 
− połączenia światłowodowego wraz z media-konwerterami pomiędzy proj. budynkiem 

stacji odwadniania osadu a istn. budynkiem administracyjno-socjalnym BAS;  
− rejestratora cyfrowego 16-ko kanałowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w 

istniejącej szafie rackowej CCTV zamontowanej z pomieszczeniu dyspozytorni w 
budynku administracyjno-socjalnym. Szafa CCTV posiada niezbędną rezerwę 
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miejsca na montaż projektowanych urządzeń. Dodatkowe wyposażenie wg rysunku 
E-19.  

Dodatkowo jedną kamerę z dedykowaną skrzynką montażową z wyposażeniem należy 
przekazać Inwestorowi jako rezerwa. 
Połączenie światłowodowe pomiędzy proj. budynkiem stacji odwadniania osadu a istn. 
budynkiem administracyjno-socjalnym BAS ma wymaganą przez Inwestora rezerwę włókien 
światłowodowych – do wykorzystania podczas przyszłej rozbudowy oczyszczalni w rejonie 
inwestycji objętej niniejszym opracowaniem.  
Podstawowe parametry rejestratora CCTV, kamer IP wg rysunków technicznych. 
Wskazano typ urządzeń jako określenie standardu zastosowanych elementów. Projektowany 
system oparty jest na urządzeniach kompatybilnych z istniejącym systemem pracującym na 
oczyszczalni w celu ujednolicenia dostawcy / producenta. 
Kamery mają swoim zasięgiem obejmować rejon projektowanego budynku stacji 
odwadniania osadu wg rys. E-01. 
Do podglądu obrazu kamer wykorzystać projektowany przemysłowy monitor CCTV 22’’ 
umieszczony w dyspozytorni oczyszczalni w budynku BAS.   
Szczegóły na rys. technicznych. 
 
 

5. Wytyczne bran żowe 
Branża konstrukcyjna: 

1. Wykonać kanał kablowy wraz z przepustami kablowymi w proj. budynku technicznym 
stacji odwadniania osadu. 

2. Skoordynować prace konstrukcyjne (w szczególności fundamentowe) budynku 
technicznego stacji odwadniania osadu oraz wiaty w celu wykonania uziomów i 
instalacji odgromowej. 

Branża technologiczna: 
1. Wskazane na rys. zasuwy w dostawie z oddzielną głowicą zasilająco-sterującą. 

 
 

6. Uwagi ko ńcowe  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. Po wykonaniu prac 
montażowych należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły ze 
stosownych oględzin, badań, pomiarów, rozruchów itp. poprawionego projektu, uzgodnień 
ZUD sieci terenowych itd. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
wymaganiami użytkownika. 
Dokumentacja powykonawcza, oprócz projektu powykonawczego, powinna zawierać 
oświadczenie kierownika robót elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i 
wiedzą techniczną, protokóły badań i oględzin wykonanych instalacji oraz protokoły prób 
pomontażowych i rozruchów technologicznych. 
Doboru aparatów i przewodów pozostałej części instalacji odbiorczej dokonano na podstawie 
inżynierskich obliczeń. Przewody dobrano przy założeniu temperatury otoczenia +50°C 
wewnątrz rozdzielnicy, +30°C na zewn ątrz i w pomieszczeniach i +20°C dla kabli i 
przewodów układanych w ziemi. Sposób ułożenia przewodów wg PN-IEC 60364-5-523.  
W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Inwestorem szczegółów oraz 
ewentualnych zmian powstałych podczas wykonywanych prac.  
Zobowiązuje się wykonawcę robót, do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów 
BHP i ppoż, wykonywania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami, jak również do 
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stosowania materiałów i urządzeń posiadających atest i nie emitujących substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
Prace elektryczne i AKPiA koordynować z pracami sanitarnymi i budowlanymi. W miejscach 
zbliżeń instalacji elektroenergetycznych z projektowanymi obiektami sieci kanalizacyjnej 
prace elektryczne przeprowadzać po zakończeniu prac kanalizacyjnych.  
Z uwagi na niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzić ze 
szczególną ostrożnością z użyciem sprzętu ręcznego.  Prace ziemne pozostałych branż (w 
szczególności konstrukcyjnej i sanitarnej) prowadzić przy udziale branży elektrycznej.  
Użyte w projekcie nazwy typów urządzeń i firm zostały podane przykładowo. Dopuszcza się 
wykorzystanie innych urządzeń o równorzędnych lub lepszych parametrach technicznych. 
  



ECO TREATMENT  
ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1 

62-200 Gniezno 
Projekt budowlano-wykonawczy Lipiec 2016 

 

 
 Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji 

systemu gospodarki osadowej i odpadowej  
Branża Elektryczna i AKPiA 

 
15 

 

7. Obliczenia techniczne 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lp Lokalizacja
Typ urzadzenia / 

Opis
Ilość

Moc 
jednostko

wa Pn
cos ϕ 

Prąd 
jednostkow

y In

Moc 
zainstalo
wana Pz

Wsp. 
jedn. kz

Moc 
obliczona 

Po

Prąd 
obliczony 

Io

Moc 
bierna Qo

Uwagi

- - - [-] [kW] [-] [A] [kW] [-] [kW] [A] [kvar] [-]

1
Pompownia wód 

ociekowych PWO
Pompa 

P1,2.PWO
2 5,90 0,8 12,11 11,80 0,5 5,90 12,11 4,43

2 Budynek techniczny
Stacja 

odwadniania 
osadu SOO

1 16,60 0,85 28,22 16,60 0,4 6,64 11,29 4,12

3 Budynek techniczny
Stacja 

higienizacji 
osadu SHO

1 6,10 0,85 10,37 6,10 0,4 2,44 4,15 1,51

4 Budynek techniczny
Stacja 

przygotowania 
flokulantu SPF

1 3,00 0,85 5,10 3,00 0,4 1,20 2,04 0,74

5 Budynek techniczny Zasuwa osadu 8 0,20 0,85 0,34 1,60 0,1 0,16 0,27 0,10
6 Budynek techniczny cwu 1 3,50 0,98 15,53 3,50 0,2 0,70 3,11 0,14 230V~
7 Budynek techniczny Wentylacja 1 0,79 0,85 1,34 0,79 0,8 0,63 1,07 0,39

8 Budynek techniczny Ogrzewanie 1 49,00 0,85 83,30 49,00 0,8 39,20 66,64 24,29

9 Budynek techniczny Grzejniki 1 15,20 0,98 67,44 15,20 0,8 12,16 53,95 2,47 230V~

10 Budynek techniczny Oświetlenie 1 1,25 0,96 5,66 1,25 0,5 0,63 2,83 0,18 230V~

11 Budynek techniczny
Oświetlenie 
zewnętrzne

1 0,35 0,96 1,59 0,35 1 0,35 1,59 0,10 230V~

12 Budynek techniczny
Gniazda 

wtyczkowe
4 3,50 0,96 5,27 14,00 0,2 2,80 4,21 0,82 230/400V~

13 Rozdzielnica RW - Wiata Oświetlenie 1 2,00 0,96 9,06 2,00 0,5 1,00 4,53 0,29 230V~

14 Rozdzielnica RW - Wiata
Gniazda 

wtyczkowe
4 3,50 0,96 5,27 14,00 0,2 2,80 4,21 0,82 230/400V~

15
16 Rezerwa 1 5,00 0,85 8,50 5,00 1 5,00 8,50 3,10

Pz [kW] kz [-] Po [kW] Io [A] Qo [kvar]
dla kj= 0,87 144,19 0,57 81,61 157,04 43,50

Lp Lokalizacja
Typ urzadzenia / 

Opis
Ilość

Moc 
jednostko

wa Pn
cos ϕ 

Prąd 
jednostkow

y In

Moc 
zainstalo
wana Pz

Wsp. 
jedn. kz

Moc 
obliczona 

Po

Prąd 
obliczony 

Io

Moc 
bierna Qo

Uwagi

- - - [-] [kW] [-] [A] [kW] [-] [kW] [A] [kvar] [-]

1
Pompownia osadu 

uwodnionego
Pompa nadawy 
osadu P1,2.PN

2 5,50 0,8 11,97 11,00 0,7 7,70 16,76 5,78

2
Pompownia osadu 

uwodnionego

Rozdrabniacz 
nadawy osadu 

R1,2.PN
2 3,00 0,8 6,53 6,00 0,7 4,20 9,14 3,15

3 Rezerwa 1 5,00 0,85 8,50 3,00 1 3,00 8,50 1,86
Pz [kW] kz [-] Po [kW] Io [A] Qo [kvar]

dla kj= 0,87 20,00 0,75 14,90 29,93 10,78

Tabela 1 - Obliczenia zapotrzebowania mocy - zasila nie w trybie podstawowym

Rozdzielnica RG-SOO - proj. bud.techniczny

RAZEM RG-SOO

Rozdzielnica RP - istn. bud.techniczny BO / proj. p ompownia osadu uwodnionego

RAZEM RG-SOO
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8. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 

 
STRONA TYTUŁOWA 

 
 
 
ZADANIE INWESTYCYJNE: 
„Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach 
modernizacji systemu gospodarki osadowej i odpadowej” – branża elektryczna i AKPiA 
 
OBIEKT: 
Oczyszczalnia ścieków 
Kategoria obiektu budowlanego: XXX 
 
ADRES INWESTYCJI: 
63-440 Rąbczyn; Dz. nr 233, 
jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków – gmina, 
obręb:  0018 Rąbczyn,  
powiat ostrowski; województwo wielkopolskie 
 
INWESTOR: 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
ul. Partyzancka 27, 
63- 400 Ostrów Wielkopolski 
 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Hanioszyn 
ul. Nagórskiego 5A/11 
80-463 Gdańsk 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
Nr uprawnień POM/0197/PWOE/10 
 
Podpis i data sporz ądzenia „informacji bioz”: 
  
 
 
 
 
.................................................. 
Gniezno,                      07.2016 r.  
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Zakres robót. 
Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji: Budowa i przebudowa obiektów na terenie  
oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i 
odpadowej” dla branży elektrycznej i AKPiA. 

 
Wykaz istniej ących elementów budowlanych. 
Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez 
uprawnionego geodetę na mapę do celów projektowych.  

 
Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi. 
Nie należy prowadzić prac w okresie ograniczonej widoczności 

W czasie prowadzenia prac przy układaniu kabla oraz prac montażowych w wykopach, należy ustawić 
znaki ostrzegawcze dla użytkowników ruchu kołowego oraz pieszych.  

Podczas wykonywania prac ziemnych wystąpią kolizje z podziemną infrastrukturą inżynieryjną. Prace, 
które będą prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
zarówno zatrudnionych przy wykonawstwie jak i pieszych znajdujących się w strefie prowadzenia prac 
budowlanych.  

Szczególną uwagę należy również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, 
bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie.  

 
Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

Prace na terenie 
budowy obiektu 
kubaturowego 

- b.duże - potknięcie i upadek 
- uderzenie o nie 
zabezpieczone 
elementy 
konstrukcyjne,  
- uderzenie spadającym 
przedmiotem, 
- potrącenie przez 
sprzęt mechaniczny 

- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich   
- barierki zabezpieczające  
- nie wykonywanie prac w okresie 
ograniczonej widoczności 
- środki ochrony indywidualnej, 
- wykonywanie instrukcji BHiP 
zamieszczonych na terenie budowy,                                          

Skrzyżowanie 
z innym kablem 
energetycznym 
i urządzeniami 
energetycznymi  

- b. duże - porażenie prądem  - roboty pod nadzorem  
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu            
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich                                                

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

- duże - wyciek wody: 
- utonięcie 

- roboty pod nadzorem gestora sieci 
- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich                                                 

Skrzyżowanie 
z siecią 

kanalizacyjną 

- duże - wyciek ścieku 
- utonięcie 
- zatrucie gazem  
- upadek z wysokości  
- uszkodzenie ciała 

- roboty pod nadzorem gestora sieci 
- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich                                                 

Prace na 
wysokościach 

- duże - upadek z wysokości                              
- uszkodzenie ciała 

- szelkopas 
- drabina 
- współpracownik do asekuracji 
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Post ępowanie w przypadku wyst ąpienia zagro żenia lub wypadku: 

!!!! Zawiadomić służby ratunkowe, 

!!!! Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 

!!!! Zabezpieczyć miejsce zdarzenia 

!!!! Zawiadomić przełożonych i inspektora nadzoru 

!!!! Dostosować się do poleceń kierującego akcją ratowniczą 
 
 
Zasady ogólne instruowania pracowników oraz środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywanych robót budowlanych. 
Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy 
prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny pracy. Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z 
zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki 
ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Pracownikom 
na budowie, należy udostępnić telefon na wypadek konieczności wezwania pomocy oraz wyposażyć 
w apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 

 

Prace w strefie skrzy żowania z innym kablem elektrycznym.   

Udzielać instruktażu pracownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu 
ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde 
uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwujących dany kabel. 
Prace kablowe mogą prowadzić wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 

 

Ogólne zasady bezpiecze ństwa i higieny pracy przy budowie a także eksploatacji linii należy 
przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz.U.nr13,poz.93).  

 
Wytyczne planu BIOZ:  
na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 
106, poz 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 200 l Nr 5, poz. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) 
kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania "PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Gdańsk, dnia: 29.07.2016 

Marcin Hanioszyn 
......................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
 

POM/0197/PWOE/10   
.................................................  
(nr uprawnień)  
 
 

POM/IE/0042/11 
.....................................................  
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156                  

z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszcza lni ścieków w R ąbczynie w 

ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i o dpadowej” 

 

sporządzony dla: 

 

WODKAN Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27, 

63- 400 Ostrów Wielkopolski 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………………….. 
(podpis)         (pieczęć) 
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Gdańsk, dnia: 29.07.2016 

 

 

Mirosław Prociński 
......................................................................  
(imię i nazwisko)  
 
 

3879/Gd/89 
.................................................  
(nr uprawnień)  
 
 

POM/IE/3986/01 
.....................................................  
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

 

Oświadczenie projektanta sprawdzaj ącego 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156                  

z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 

 

„Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszcza lni ścieków w R ąbczynie w 

ramach modernizacji systemu gospodarki osadowej i o dpadowej” 

 

sporządzony dla: 

 

WODKAN Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji S.A. 

ul. Partyzancka 27, 

63- 400 Ostrów Wielkopolski 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………………….. 
(podpis)         (pieczęć) 
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Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO3.2 15

Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO3.1, ZO3.2 16

Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO4.1 17

Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO4.2 18

Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO4.1, ZO4.2 19

Sterowanie pompy wód ociekowych P1.PWO 20

Sterowanie pompy wód ociekowych P2.PWO 21

Moduł detekcji gazów MD1 22

Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na
terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rys.: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa str.: Spis treści Strona  1 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT

Spis treści

Moduł detekcji gazów MD1 23

Sterowanie wentylacją - went W1 - pom.pomp osadu 24

Sterowanie wentylacją - went. W2 - stacja higienizacji osadu 25

Sterowanie wentylacją - went W3,W4,W5 - stacja odwadniania osadu 26

Układy kontroli zasilania, UPS 27

Zabezpieczenie obwodów sterowania 24VDC 28

Zabezpieczenie obwodów sterowania 230VAC 29

Układy pomiarowe: pomiary poziomu PWO 30

pomiar gęstości osadu w bud.techn. G1.SOO, G2.SOO 31

Sygnalizacja rozdz.technologicznych 32

Sygnalizacja rozdz.technologicznych 33

Sygnalizacja rozdz.technologicznych 34

Sterownik PLC - konfiguracja 35

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI 36

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI 37

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 2DI 38

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 2DI 39

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 3DI 40

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 3DI 41

Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na
terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rys.: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa str.: Spis treści Strona  2 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT

Spis treści

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 4DI 42

Sterownik PLC - wyjścia cyfrowe 1DQ 43

Sterownik PLC - wyjścia cyfrowe 1DQ 44

Sterownik PLC - wejścia analogowe 1AI 45

Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na
terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rys.: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa str.: Spis treści Strona  3 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie Strona  4 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Obwody główne Strona  5 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Obwody główne Strona  6 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Obwody główne Strona  7 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO1.1 Strona  8 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO1.2 Strona  9 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO1.1, ZO1.2 Strona  10 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO2.1 Strona  11 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO2.2 Strona  12 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO2.1, ZO2.2 Strona  13 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO3.1 Strona  14 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO3.2 Strona  15 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO3.1, ZO3.2 Strona  16 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO4.1 Strona  17 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie i sterowanie zasuwy osadu ZO4.2 Strona  18 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja położenia, pracy i awarii zasuw ZO4.1, ZO4.2 Strona  19 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie pompy wód ociekowych P1.PWO Strona  20 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie pompy wód ociekowych P2.PWO Strona  21 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Moduł detekcji gazów MD1 Strona  22 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Moduł detekcji gazów MD1 Strona  23 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie wentylacją - went W1 - pom.pomp osadu Strona  24 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie wentylacją - went. W2 - stacja higienizacji osadu Strona  25 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie wentylacją - went W3,W4,W5 - stacja odwadniania osadu Strona  26 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Układy kontroli zasilania, UPS Strona  27 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zabezpieczenie obwodów sterowania 24VDC Strona  28 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zabezpieczenie obwodów sterowania 230VAC Strona  29 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Układy pomiarowe: pomiary poziomu PWO Strona  30 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: pomiar gęstości osadu w bud.techn. G1.SOO, G2.SOO Strona  31 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja rozdz.technologicznych Strona  32 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja rozdz.technologicznych Strona  33 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sygnalizacja rozdz.technologicznych Strona  34 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - konfiguracja Strona  35 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI Strona  36 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI Strona  37 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 2DI Strona  38 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 2DI Strona  39 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 3DI Strona  40 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 3DI Strona  41 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 4DI Strona  42 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wyjścia cyfrowe 1DQ Strona  43 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wyjścia cyfrowe 1DQ Strona  44 z  45Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RG-SOO.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RG-SOO v5

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia analogowe 1AI Strona  45 z  45Nr rys: 



ECO TREATMENT

ul.E.Orzeszkowej 29B/1
62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30
e-mail: biuro@ecotreatment.pl

Nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie 
oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Nr projektu:  176/PR/14

Strona  0

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na
terenie  oczyszczalni ścieków w R ąbczynie

Rozdzielnica RP.Schemat poł ącze ń.

Nazwa rys.: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT

Spis treści

Zasilanie 2

Obwody główne 3

Sterowanie rozdrabniacza R1.PN 4

Sterowanie rozdrabniacza R2.PN 5

Sterowanie pompy osadu uwodnionego P1.PN 6

Sterowanie pompy osadu uwodnionego P2.PN 7

Układy kontroli zasilania, UPS 8

Zabezpieczenie obwodów sterowania 24VDC i 230VAC 9

Układy pomiarowe: pomiary poziomu zb.osadu ZOP 10

Sterownik PLC - konfiguracja 11

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI 12

Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI 13

Sterownik PLC - wyjścia/wejścia cyfrowe 1DQ/1DI 14

Sterownik PLC - wej.analog. 1AI 15

Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na
terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rys.: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa str.: Spis treści Strona  1 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zasilanie Strona  2 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Obwody główne Strona  3 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie rozdrabniacza R1.PN Strona  4 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie rozdrabniacza R2.PN Strona  5 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie pompy osadu uwodnionego P1.PN Strona  6 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterowanie pompy osadu uwodnionego P2.PN Strona  7 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Układy kontroli zasilania, UPS Strona  8 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Zabezpieczenie obwodów sterowania 24VDC i 230VAC Strona  9 z  15Nr rys: 



ul.E.Orzeszkowej 29B/1
e-mail: biuro@ecotreatment.pl62-200 Gniezno

tel./fax. 61 669 90 30

ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Układy pomiarowe: pomiary poziomu zb.osadu ZOP Strona  10 z  15Nr rys: 
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Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - konfiguracja Strona  11 z  15Nr rys: 
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Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI Strona  12 z  15Nr rys: 
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Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wejścia cyfrowe 1DI Strona  13 z  15Nr rys: 
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Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn
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Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wyjścia/wejścia cyfrowe 1DQ/1DI Strona  14 z  15Nr rys: 
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ECO TREATMENT Numer i nazwa projektu:  177/PR/15 - Budowa i przebudowa obiektów na terenie  oczyszczalni ścieków w Rąbczynie

Klient:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Projektant:  mgr inż. M.Hanioszyn

Opracował:  

Nazwa rysunku: Rozdzielnica RP.Schemat połączeń.

Nazwa pliku: OŚ Rąbczyn RP v1

Sprawdził:  mgr inż. M.Prociński

Nazwa strony: Sterownik PLC - wej.analog. 1AI Strona  15 z  15Nr rys: 


