Załącznik nr 2 do OPZ

………………………………..
………………………………..
………………………………..
Koszalin, ……………………...

Znak
Dot. Przekazanie danych w celu wykonania ekspertyzy dotyczącej przyłączenia ………………………………...

W

związku

ze

zleceniem

……………………………….. o mocy

dotyczącym

wykonania

ekspertyzy

wpływu

przyłączenia

……. MW na SEE przesyłamy w załączeniu niezbędne dane do

wykonania przedmiotowej ekspertyzy. Pragniemy zaznaczyć, iż przedmiotowa analiza powinna być
opracowana w oparciu o kryteria oceny możliwości przyłączenia do sieci SN oraz o wytyczne w sprawie
opracowania zakresu ekspertyzy możliwości przyłączenia jednostki wytwórczych do sieci średniego
napięcia.
1. Miejscem przyłączenia jest ………………………………..
a) Schemat rozdzielni 110 kV przedstawia ………………………………..
b) Schemat rozdzielni 15 kV przedstawia ………………………………..
c) Odległość punktu przyłączenia od GPZ ………………………………..:
………………………………..

2. Obciążenie GPZ ……………………………….. :
………………………………..

3. Parametry transformatorów 110/15 kV w GPZ przedstawia ………………………………...
4. Parametry zwarciowe przedstawia ………………………………...
5. Wykaz planowanych do przyłączenia źródeł wytwórczych przewidzianych do przyłączenia po stronie
15 kV do GPZ ……………………………….. przedstawia ………………………………...
6. Dane dotyczące pozostałych źródeł wytwórczych przyłączonych/planowanych do przyłączenie do
GPZ ……………………………….. wraz z odległościami i obciążeniami linii SN przedstawia
………………………………...
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7. Specyfikację

techniczną

planowanego

do

przyłączenia

źródła

wytwórczego

przedstawia

………………………………...

8. Maksymalny poziom napięcia utrzymywany na szynach SN W GPZ ……………………………….. w ciągu
doby wynosi ……kV.
9. Wyprowadzenie z GPZ ………………………………..:
………………………………..

W analizie należy umieścić oświadczenie wykonawcy, że ponosi on pełną odpowiedzialność za
zachowanie należytej staranności przy wykonaniu analizy, wiarygodność zawartych w niej wyników
obliczeń, przyjęcie do obliczeń danych potwierdzonych przez spółkę dystrybucyjną oraz stosowanie się do
wymagań zakresu analizy. Informujemy także, że obliczenia dotyczące jakości energii elektrycznej należy
przeprowadzić dla minimalnej mocy zwarciowej na szynach 15 kV w GPZ, natomiast obliczenia związane
z wytrzymałością urządzeń przeprowadzić dla maksymalnej mocy zwarciowej na szynach 15 kV w GPZ.
Ponadto informujemy, że przekazane pismem dane dla wykonania przedmiotowej analizy nie mogą
być udostępniane osobom trzecim oraz nie mogą zostać użyte w innej analizie, bez pisemnej zgody ENERGA
– OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
Z poważaniem
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