
Modernizacja przyłącza konsumenckiego Zakład Hodowli Roślin DANKO – Laski.    SIWZ. 
 
Dane i informacje podstawowe : 
Lokalizacja : Warka – Laski , ul. Wjazdowa 1. 
Taryfa : B-21 , oznacz przyłącza : „Laski SHR-2” . 
Kod PPE : PL_ZEOD_1406000563_38 
Nr licznika : 54118446 
Nr ewid : 27-82 
Moc przyłączeniowa : 160 kW 
Moc umowna , obecna : 100 kW 
Moc umowna planowana od 2021, jest zgoda PGE : 120 kW 
Moc umowna planowana docelowa  po 2023 : 160 kW 
 
Dane i informacje pomocnicze : 

1. Stacja transformatorowa typu konsumentowego, zasilanie napowietrzne Sn. 
2. Transformator stary , nasłupowy, rok prod 1977, typ Alu , olejowy, słup dwunożny typ „lata 70”. 
3. Rozdzielnia główna , nasłupowa , model „lata 70”,  ilość wyjść : 3, ( wykorzystane 2 ). 
4. Bramka rozłącznikowa przyłącza – wymieniona wraz ze słupem na nowe w roku 2017 przez PGE. 
5. Układ TPA – brak. 
6. Układ transmisji danych – brak. 
7. Licznik – licznik nowego typu , wymieniony w 2019, przygotowany klasą pod TPA ( OTS 447/2019 z 

06.12.2019 ), własność DANKO. 
8. Układ pomiarowy : półpośredni, grupa III.  
9. Podległość rejonu PGE Dystrybucja : Grójec. 

 
Zgodnie do IRED PGE : na wniosek odbiorcy, za zgodą PGE Dystrybucja, dopuszcza się instalację układu pomiarowego  
Po stronie Nn, dla odbiorów III grupy przyłączeniowej , o mocy przyłączeniowej do 200 kW. Zgoda PGE jest 
uwarunkowana zastosowaniem układu kompensacji strat jałowych transformatora. 
 

Założony zakres modernizacji  systemu zasilania : 
W zakresie projekt : 

1. Projekt przebudowy zgodnie do wskazań i przepisów PGE Dystrybucji. 
2. Uzgodnienie projektu z PGE Dystrybucja. 
3. Pomiary i dokumentacja powykonawcza. 
4. Powykonawcza obsługa geodezyjna. 
5. Opracowanie i uzgodnienie z PGE Instrukcji Współpracy Ruchowej w Zakresie Stacji Elektroenergetycznej 

W zakresie urządzeń i wykonania : 
1. Stacja nasłupowa transformatorowa na żerdzi wirowanej – zakup i montaż. 

Transformator mocy 250 kVA w wersji dostawa przez wykonawcę lub jako dostawa inwestorska. 
Określenie możliwości odkupu lub utylizacji zdjętego transformatora. 

Warunki stratności jak dla transformatorów nasłupowych Ck = 3250 W, Co = 425 W, Ao = 300 W . 

2. Demontaż starej stacji transformatorowej i transformatora. 
3. Przełączenie Linii Sn dla zasilania nowej stacji trafo, w uzgodnieniu z PGE. 
4. Podłączenie odbiorów Nn do Rozdzielni Głównej zamontowanej na stacji trafo. 
5. Montaż i podłączenie Baterii Kompensacji Mocy Biernej na  słupie stacji trafo do Rozdzielni Głównej.  
6. Zakup i montaż nowej Rozdzielni Głównej na słupie nowej stacji trafo. 

Wyposażenie nowej Rozdzielni Głównej – pole licznikowe, Wyłącznik Główny z cewką wybijakową  
dla wył ppoż, pole układu pomiarowego, pola wyłącznikowe 7 szt ( 2 aktywne, 3 nowe przyłącza, 2 rezerwa ). 

7. Uzgodnienie z PGE wykorzystania istniejącego nowego licznika energii elektrycznej. 
8. Zakup i montaż wył centralnego ppoż na obudowie Rozdzielni Głównej. 
9. Montaż układu TPA dla możliwości zakupu prądu od dowolnego sprzedawcy. 
10. Montaż i uruchomienie układu transmisji danych. 
11. Opcja dodatkowa do uzgodnień – zasilanie agregatem awaryjnym na czas przełączenia. 

 
 
 



 
 
      Załączniki : 

1. Mapa do celów projektowych z 2017 , aktualna mapa w opracowaniu. 

2. Wniosek do PGE o modernizację i podanie warunków. 

3. Odpowiedź PGE – Warunki techniczne modernizacji przyłącza. 

4. Zdjęcie trafostacji nasłupowej obecny stan. 

5. Zdjęcie bramki przyłączeniowej – obecny stan po modernizacji w 2017. 

6. Zdjęcie licznika po wymianie na nowy  w XII.2019 

 


