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22kV

E5
Létesítendő

E6
Létesítendő

E8
Létesítendő

E4
Létesítendő

E7
Létesítendő

HILETEK Bt.
8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 1/A

Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna 7 ingatlan
villamos energia ellátása

(14400/7 - 14400/15)

Névleges feszültség: 230/400 V
Frekvencia: 50 Hz

Villamos hálózat típusa: TN-C rendszerű

Nyomvonalrajz
Részművelet:

1161,33 m
Nyomvonalhossz:

Tervező cég:

Tervező: Terv tárgya:

2014.02.26.
Dátum:

36/2013

1:1000
Méretarány:

Munkaszám :

Rajzszám:

Hideg István
8000 Szfvár

Komjáti u. 1/A
ÉT-E, V-T, Vn

Nyilv.szám: 07-0687

NV-02

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.

Megbízó:

Meglévő 22/0,4 kV-os BHTR transzformátor állomás

22kV Meglévő 22 kV-os földkábel

Létesítendő földelés
Kezelt helyen Rmax.: 5 Ohm

Létesítendő kisfeszültségű földkábel
d=160 mm átmérőjű műanyag védőcsőben elhelyezve
Kábel típusa: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2

Jelmagyarázat:

0,4kV Meglévő kisfeszültségű elektromos vezeték

Elektromos elosztószekrény

K Tervezett közvilágítási vezeték

fa
távközlési akna

szennyvízvezeték
távközlési alépítmény

vízvezeték
csatorna
távközlési kábel
távközlési kábel alépítményben

csapadék csatorna

vízvezeték üzemen kívül
földgázvezeték

E4-es létesítendő földre telepített
elosztószekrény kialakítása

Szekrény mérete: 6 ÁK-s
Elhelyezés: szabadon álló, földre telepített
Kiépítettség: 3 db NH2 bizt. aljzat és 2 db

NH00 bizt. aljzat
A tartalék helyeket burkolattal kell ellátni a

véletlen érintés elkerülése érdekében.
Földelés: Potenciál befolyásoló keretföldelő

és a kábelárokban egy 10 m-es
szalagföldelőt kell pluszban elhelyezni.

E6-os létesítendő földre telepített
elosztószekrény kialakítása

Szekrény mérete: 6 ÁK-s
Elhelyezés: szabadon álló, földre telepített
Kiépítettség: 3 db NH2 bizt. aljzat és 2 db

NH00 bizt. aljzat
A tartalék helyeket burkolattal kell ellátni a

véletlen érintés elkerülése érdekében.
Földelés: Potenciál befolyásoló keretföldelő

és a kábelárokban egy 10 m-es
szalagföldelőt kell pluszban elhelyezni.

E8-as létesítendő földre telepített
elosztószekrény kialakítása

Szekrény mérete: 6 ÁK-s
Elhelyezés: szabadon álló, földre telepített
Kiépítettség: 3 db NH2 bizt. aljzat és 2 db

NH00 bizt. aljzat
A tartalék helyeket burkolattal kell ellátni a

véletlen érintés elkerülése érdekében.
Földelés: Potenciál befolyásoló keretföldelő

és a kábelárokban egy 10 m-es
szalagföldelőt kell pluszban elhelyezni.

E7-es létesítendő földre telepített
elosztószekrény kialakítása

Szekrény mérete: 6 ÁK-s
Elhelyezés: szabadon álló, földre telepített

Kiépítettség: 6 db NH2 bizt. aljzat
Földelés: Potenciál befolyásoló keretföldelő

és a kábelárokban egy 10 m-es
szalagföldelőt kell pluszban elhelyezni.

14274 hrsz.-ú út keresztezése irányított fúrással
(l=9 m, d=160 mm átmérővel)
Fúrás csak a Fejérvíz  Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető!

117,3 m

89,95 m

16,27 m

50,00 m

58,33 m

15,24 m

45,60 m

Fúró gödör

Fúró gödör

Létesítendő kisfeszültségű földkábelek
BHTR - E4 között: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 119,39 m

BHTR - E7 között: 2xNAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 2x275,61 m
A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell

(3xd=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).

Létesítendő kisfeszültségű földkábel E5 - E6 között:
Földkábel típusa: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2

Nyomvonalhossz: 77,11 m
A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell

(d=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).

Létesítendő kisfeszültségű földkábel E7 - E8 között:
Földkábel típusa: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2

Nyomvonalhossz: 58,33 m
A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell

(d=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).

Megjegyzés:

Fektetés min. 0,7 m mélységű földárokba füves és murvás területen, útkeresztezésnél a
keresztszelvény rajz szerint kell eljárni. A teljes nyomvonalon kábeljelző szalagot kell
fektetni. A kábelfektetés során az MSZ 13207 szabvány előírásait be kell tartani. A
kisfeszültségű kábelt jól olvasható és időtálló anyagú azonosítókkal kell ellátni. A
kábelhosszakat a nyomvonal kiásása után méréssel ellenőrizni kell.

A földelés ellenállás, hurok ellenállás és a kisfeszültségű földkábelek szigetelés
ellenállás méréséről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek át kell adni feszültség alá helyezés előtt.

A közterületen való munkavégzés megkezdéséhez a Polgármesteri Hivataltól
bontási engedélyt kell kérni a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.
A közterületet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani.

A munkavégzés során az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani
és a  munkavégzéshez szükséges szakfelügyeleteket meg kell rendelni.
A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdhető meg
(minden érintett részvételével).

A kisfeszültségű földkábelek létesítése által érintett ingatlanok jegyzéke:
Település Hrsz. Tulajdonos
Székesfehérvár 14400/4 Alba Ipari Zóna Ipari és Szolgáltató Kft.

14274 8000 Székesfehérvár, Babér u. 1.

Székesfehérvár 14277 Aranybulla Mezőgazdasági Zrt.
14400/6 8000 Székesfehérvár - Kisfalud, Fehérvári út 44.

Kiépítésre kerülő kisfeszültségű földkábelek:
BHTR - E1 - E2 - E3: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 199,06 m
BHTR - E7: 2xNAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 2x275,61 m (551,22 m)
E7 - E8: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 58,33 m
E5 - E7: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 50 m
BHTR - E4 - E5 - E6: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 302,72 m
Összesen: 1161,33 m

A létesítésre kerülő kisfeszültségű földkábelt a teljes nyomvonalon műanyag
védőcsőbe kell helyezni (KG-PVC csővel, 1...4 x d=160 mm).

A villamosmű biztonsági övezete 0,2 m - 0,2 m a mechanikus védelmet biztosító
védőcső külső felületétől számítva mindkét oldalon.

A kisfeszültségű földkábel nyomvonalát csak óvatos kézi földmunkával lehet kiásni. A
tervezett nyomvonalon számtalan közműkeresztezés, illetve párhuzamos haladás
található.

E5-ös létesítendő földre telepített
elosztószekrény kialakítása

Szekrény mérete: 6 ÁK-s
Elhelyezés: szabadon álló, földre telepített
Kiépítettség: 4 db NH2 bizt. aljzat és 2 db

NH00 bizt. aljzat
A tartalék helyet burkolattal kell ellátni a
véletlen érintés elkerülése érdekében.

Földelés: Potenciál befolyásoló keretföldelő
és a kábelárokban egy 10 m-es

szalagföldelőt kell pluszban elhelyezni.

Létesítendő kisfeszültségű földkábelek
E4 - E5 között: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 106,22 m

BHTR - E7 között: 2xNAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 2x275,61 m
A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell

(3xd=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).

Létesítendő kisfeszültségű földkábelek
E4 - E5 között: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 106,22 m

BHTR - E7 között: 2xNAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 2x275,61 m
E5 - E6 között: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 77,11 m

A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell
(4xd=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).

Létesítendő kisfeszültségű földkábelek
E5 - E7 között: NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 50 m

BHTR - E7 között: 2xNAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2, 2x275,61 m
A nyomvonalat teljes hosszában védőcsövezni kell

(3xd=160 mm átmérőjű műanyag csővel, típus: KG-PVC).
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