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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1.0 WST�P 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji elektrycznych, które zostan� zrealizowane w ramach inwestycji: 
MODERNIZACJA O�WIETLENIA ZEWN�TRZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W 
PRÓSZKOWIE WRAZ Z SYSTEMEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA 
DZIAŁKACH NR 1122/6, 1123 I 1124/5. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu podzielonych na 3 etapy: 
a) ETAP 1. Budowa instalacji PV o mocy 5,10kWp z bankiem akumulatorów: 

− zabudowa na dachu konstrukcji wsporczych firmy IBC Solar – system TopFix 
200 z podporami Delta, 

− zabudowa na dachu 20 szt. paneli fotowoltaicznych typu PolySol 255 ZX firmy 
IBC Solar, 

− zabudowa w pomieszczeniu PV inwertera typu SB 5000TL-21 1-fazowego 
firmy SMA, 

− zabudowa w pomieszczeniu PV inwertera typu Sunny Island 4.4M 1-fazowego 
firmy SMA, 

− zabudowa w pomieszczeniu PV baterii akumulatorów typu LGChem RESU 
6,4EX kWh o pojemno�ci 126Ah, 

− zabudowa w pomieszczeniu PV systemu sterowania i nadzoru nad prac� 
instalacji typu Sunny Home Menager wraz z okablowaniem, 

− przebudowa istniej�cej zł�czowej skrzynki rozdzielczej RK (dobudowa 2 
listwowych rozł�czników bezpiecznikowych NSL-00 i stworzenie 2–sekcyjnego 
układu szyn zbiorczych) zlokalizowanej w rejonie istniej�cej stacji 
transformatorowej wraz z posadowieniem zł�cza pomiarowego RP-PV na 
potrzeby instalacji PV (szafka zł�czowa wolnostoj�ca z tworzywa z 
fundamentem), 

− wykonanie przył�cza elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35mm2 długo�ci 
40m do pomieszczenia PV, 

− wykonanie w pomieszczeniu PV instalacji elektrycznej AC i DC, 
− wykonanie instalacji uziemiaj�cej. 
 

b) ETAP 2. Modernizacja o�wietlenia zewn�trznego (ulicznego) wraz z wymian� 
kabli nN 0,4kV zasilaj�cych o�wietlenie boiska: 

− demonta� 16szt. słupów o�wietleniowych wraz z fundamentami i oprawami 
o�wietleniowymi – oprawa demontowana RF250W, 

− demonta� 1szt. oprawy o�wietleniowej RF250W z elewacji budynku szkoły, 
− posadowienie 16szt. nowych słupów o�wietleniowych o wysoko�ci h=6m wraz 

z fundamentami prefabrykowanymi i tabliczkami bezpiecznikowymi, 
− zabudowa na słupach 16szt. opraw o�wietleniowych o mocy 38W ka�da typu 

LV Ledos 3500, 
− zabudowa na elewacji budynku szkoły 1szt. oprawy o�wietleniowej o mocy 

38W typu LV Ledos 3500, 
− wykonanie instalacji uziemiaj�cej, 
− rozbudowa instalacji PV o dodatkow� bateri	 akumulatorów typu LGChem 

3,2EX kWh o pojemno�ci 63Ah,  
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− wymiana istniej�cej linii kablowej typu YKXS 5x16mm2 na lini	 kablow� 
YAKXS 4x120mm2 o długo�ci około 150m – zasilanie o�wietlenia terenu 
boiska, 

− wymiana dwóch linii kablowych typu YKXS 5x16mm2 na linie kablowe typu 
YKXS 5x35mm2 o długo�ci odpowiednio 90m i 25m – zasilanie o�wietlenia 
terenu boiska. 

 
c) ETAP 3. Modernizacja o�wietlenia terenu boiska sportowego: 

− zabudowa szafki sterowniczej o�wietlenia boiska RO1 (szafka zł�czowa 
wolnostoj�ca z tworzywa z fundamentem), 

− demonta� 16szt. istniej�cych opraw o�wietleniowych o mocy 400W ka�da, 
− zabudowa na istniej�cych masztach 24szt. na�wietlaczy typu MPV507 o mocy 

2,2kW ka�da – głowica typu OZ3/104 (po 3 na�wietlacze na maszt), 
− zabudowa 8szt. zł�cz o�wietleniowych z zabezpieczeniami poszczególnych 

opraw o�wietleniowych i układami zapłonowymi (szafka zł�czowa wolnostoj�ca 
z tworzywa z fundamentem), 

− wymiana oprzewodowania masztów o�wietleniowych, 
− wykonanie instalacji uziemiaj�cej. 

1.3 Okre�lenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w cz	�ci „Wymagania ogólne”. Okre�lenia 
podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 

− roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nale�y rozumie
 wszystkie 
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonania 
instalacji i sieci elektrycznych, 

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
− Procedura – dokument zapewniaj�cy jako�
, „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by
 zast�piona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

− Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawieraj�ce dane opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonania 
instalacji elektrycznych. 

− Linia kablowa - kabel wielo�yłowy lub wi�zka kabli jedno�yłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno Iub wielo�yłowych poł�czonych 
równolegle, ł�cznie z osprz	tem, uło�one na wspólnej trasie i ł�cz�ce zaciski 
tych samych dwóch urz�dze� elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

− Napi	cie znamionowe linii - napi	cie mi	dzyprzewodowe, na które linia 
kablowa została zbudowana. 

− Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa - ochrona przed dotykiem po�rednim 
cz	�ci przewodz�cych dost	pnych lub obcych w wypadku pojawienia si	 na 
nich napi	cia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 ich wykonania oraz za zgodno�
 
robót z Dokumentacj� Projektow�, ST i obowi�zuj�cymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5 Materiały 
UWAGA: 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
SPECYFIKACJI SŁU�� OKRE�LENIU PO��DANEGO STANDARDU WYKONANIA I 
OKRE�LENIU WŁA�CIWO�CI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁO�ONYCH W 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWI�ZA�. DOPUSZCZA SI� 
ZAMIENNE ROZWI�ZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 

− SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁA�CIWO�CI TECHNICZNYCH, 
− PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWI�ZA� NA PI�MIE (DANE 

TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 
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POTWIERDZAJ�E ZACHOWANIE RÓWNOWARZNO�CI MATERIAŁÓW,  
− UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU NA 

ZMIAN� – Z UWAGI NA NIETYPOWO�� ZADANIA. 

1.6 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Materiały u�yte do wykonania instalacji musz� �ci�le spełnia
 wymagania niniejszej 
specyfikacji oraz by
 zgodne z dokumentacj� projektow�. Mo�liwe jest zaproponowanie 
produktów równorz	dnej jako�ci w przypadku materiałów typowych. Jakiekolwiek 
przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne musz� by
 wykonane na koszt 
wykonawcy. Wyroby i materiały winny spełnia
 warunki okre�lone Ustaw� dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami 
zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc	 materiały, powinny by
 zaopatrzone przez 
producenta w deklaracje zgodno�ci. Inne materiały powinny by
 wyposa�one w takie 
dokumenty na �yczenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie
 izolacj	 
450/750V. Osprz	t elektryczny i oprawy o�wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych i 
na zewn�trz powinny by
 wykonane w stopniu ochrony od czynników zewn	trznych nie 
ni�szym ni� IP44. 

1.7 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b	d� one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoj� jako�
 i wła�ciwo�
. Kable energetyczne nale�y przechowywa
 na 
b	bnach kablowych w pozycji stoj�cej. Dopuszcza si	 przechowywanie krótkich 
odcinków kabla w zwi�zanych kr	gach. �rednica kr	gu min. 40-krotna �rednica 
zewn	trzna kabla. Kr	gi powinny posiada
 metryczki przedstawiaj�ce typ kabla oraz 
jego długo�
. Kr	gi układa
 poziomo. Kable zabezpieczy
 przed zawilgoceniem przez 
zało�enie kapturków z materiałów termokurczliwych. Rury osłonowe nale�y 
przechowywa
 w wi�zkach odpowiednio g	sto wi�zanych w pozycji pionowej, z dala od 
elementów grzejnych. 
Materiały nale�y składowa
 w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i o�wietlonych 
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

1.8 Rodzaj u�ytych materiałów 
Wykaz podstawowych materiałów zamieszczono w dokumentacji projektowej. Pozostałe 
materiały wg planów instalacji, schematów i przedmiaru robót. 

1.9 Sprz�t 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz	tu podano w cz	�ci „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz	tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�
 wykonywanych robót. Sprz	t b	d�cy własno�ci� 
Wykonawcy lub wynaj	ty do wykonania robót ma by
 utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. B	dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz	tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

1.10 Transport 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w cz	�ci „Wymagania ogólne”. 
Materiały mog� by
 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Urz�dzenia 
transportowe powinny by
 odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, 
konstrukcji itp. niezb	dnych do wykonania robót. Przewo�one �rodkami transportu 
elementy powinny by
 zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si	 dostarczanie materiałów 
do stanowisk monta�owych bezpo�rednio przed ich monta�em w celu unikni	cia 
dodatkowego transportu wewn	trznego z magazynu budowy. 
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2.0 WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w cz	�ci „Wymagania 
ogólne” oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Monta�owych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robót powinno by
 jak 
okre�lono w specyfikacji, b�d inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� 
oraz za jako�
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�
 z 
dokumentacj� projektow� oraz poleceniami Inwestora. Nast	pstwa jakiegokolwiek 
bł	du spowodowanego przez Wykonawc	 w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostan�, je�li wymaga
 tego b	dzie Inwestor, poprawione przez Wykonawc	 na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno�
. 
Polecenia inspektora nadzoru b	d� wykonywane nie póniej ni� w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc	, pod grob� zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.1.1 Zestawienie rodzaju robót 
− Budowa instalacji PV o mocy 5,10kWp z bankiem akumulatorów na dachu, na 

konstrukcjach wsporczych zamontowana w sposób umo�liwiaj�cy wymian	 
pokrycia dachowego bez demonta�u instalacji PV, 

− Modernizacja o�wietlenia zewn	trznego (ulicznego) wraz z wymian� kabli nN 
0,4kV zasilaj�cych o�wietlenie boiska, 

− Modernizacja o�wietlenia terenu boiska sportowego, 
− Pomiary, 
− Dokumentacja powykonawcza. 

2.1.2 Monta� urz�dze� rozdzielczych i osprz�tu. 
Monta� urz�dze� rozdzielczych przeprowadzi
 nale�y zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami monta�u tych urz�dze�. Dla podł�czenia przewodów i kabli nale�y 
stosowa
 standardowe �ruby z gwintem metrycznym i z łbem sze�ciok�tnym, 
najmniejsze dopuszczalne odst	py izolacyjne nale�y zachowa
 zgodnie z przepisami. 

2.1.3 Poł�czenie elektryczne przewodów 
− Powierzchnie stykaj�cych si	 elementów torów pr�dowych oraz przekładek i 

podkładek metalowych przewodz�cych pr�d, nale�y dokładnie oczy�ci
 i 
wygładzi
. 

− Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatów, przewody i pokryte powłok� 
metalow� ogniow� lub galwaniczn� nale�y tylko zmywa
 odczynnikami 
chemicznymi i szlifowa
 past� polersk�. 

− Powierzchnie zestyków nale�y zabezpieczy
 przed korozj� wazelin� 
bezkwasow�. 

− Poł�czenia nale�y wykona
 spawaniem, �rubami lub w inny sposób okre�lony 
w projekcie technicznym. 

− �ruby, nakr	tki i podkładki stalowe powinny by
 pokryte galwanicznie warstw� 
metaliczn� 

− Poł�czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nale�y wykonywa
 za 
pomoc� spawania. Wszelkie poł�czenia elektryczne w ziemi zabezpieczy
 
przed korozj�, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini	cie ta�m�. 

− Stosowa
 ogólnie przyj	te systemy listew zaciskowych i zacisków. 

2.1.4 Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 
− przewody układa
 z zachowaniem siły wci�gania i promieni gi	cia zgodnie ze 

specyfikacj� producenta kabli, 
− kable prowadzi
 w jednej płaszczynie, tj. nie wolno owija
 kabli dookoła rur, 

kolumn, itp., 
− przej�cia przewodów przez �ciany nale�y uszczelni
 w klasie odporno�ci 
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ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosuj�c na granicy stref 
uszczelnienie odpowiednie dla najwy�szej strefy po�arowej, 

− układaj�c przewody nale�y wyrówna
 tras	 tak, aby w korytku nie było 
wybrzusze�, nara�aj�cych izolacj	 przewodów na uszkodzenie; 

− przy domierzaniu przewodów nale�y przewidzie
 rezerw	 umo�liwiaj�c� 
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urz�dzeniach) ko�ców 
przewodów o długo�ci niezb	dnej do wykonania poł�cze�; przewody nale�y 
ucina
 szczypcami; 

− kable instalacji elektrycznej prowadzi
 w odległo�ci 20cm od kabli instalacji 
niskopr�dowych; 

− przej�cia przewodów przez elementy oddziele� przeciwpo�arowych zaopatrzy
 
w przepusty o odporno�ci ogniowej klasy EI 120, a przechodz�ce przez stropy 
mi	dzykondygnacyjne w przepusty o odporno�ci ogniowej klasy EI 60. 

− przewody elektryczne, które ze wzgl	du na własn� konstrukcj	 lub ze wzgl	du 
na nara�enia zewn	trzne mogłyby zosta
 uszkodzone mechanicznie nale�y 
zabezpieczy
 przed tymi nara�eniami poprzez stosowanie osłon, przegród itp. 

2.1.5 Próby pomonta�owe. 
Po zako�czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowi�zany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomonta�owych, tj. technicznego 
sprawdzenia jako�ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urz�dze�. 

2.2 Warunki szczegółowe wykonania robót instalacji elektrycznych 

2.2.1 Układanie rur (listew) i osadzania puszek 
Rury nale�y układa
 i mocowa
 w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur 
sztywnych nale�y wykonywa
 przy u�yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Koryta powinny by
 mocowane za pomoc� �rub lub specjalnych 
uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
uło�enia na nich instalacji, powinny by
 zamocowane do podło�y w sposób trwały. 
Zabrania si	 układania rur i korytek wraz z wci�gni	tymi w nie przewodami. Puszki 
powinny by
 osadzone na takiej gł	boko�ci, aby ich górna (zewn	trzna) kraw	d po 
otynkowaniu �ciany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale�y w puszcze 
wyci�
 wymagan� liczb	 otworów dostosowanych do �rednicy wprowadzanych rur. 
Koniec rury powinien wchodzi
 do �rodka puszki na gł	boko�
 do 5mm. Puszki nale�y 
osadzi
 na �cianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomoc� kołków 
rozporowych lub klejenia. 

2.2.2 Ł�czenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wn	trzowych ł�czenia przewodów nale�y wykona
 w 
sprz	cie i osprz	cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa
 poł�cze� 
skr	canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie na 
zewn�trz przewody, a samo ich przył�czenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób przył�czenia nale�y uzgodni
 z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. Przewody musz� by
 uło�one swobodnie i nie mog� by
 
nara�one na naci�gi i dodatkowe napr	�enia. Do danego zacisku nale�y przył�cza
 
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody s� przył�czane 
za pomoc� oczek, pomi	dzy oczkiem a nakr	tk� oraz pomi	dzy oczkami powinny 
znajdowa
 si	 podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozj� w sposób 
umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie 
mo�e powodowa
 uszkodze� mechanicznych. Ko�ce przewodów miedzianych z �yłami 
wielodrutowymi (linek) powinny by
 zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody 
sterownicze i teletechniczne nale�y zarabia
 wył�cznie specjalistycznymi narz	dziami. 

2.2.3 Przej�cia przez �ciany i stropy 
Wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. musz� 
by
 chronione przed uszkodzeniami. Przej�cia nale�y wykonywa
 w przepustach 
rurowych. Przej�cia mi	dzy pomieszczeniami o ró�nych atmosferach powinny by
 
wykonane w sposób szczelny, zapewniaj�cy nie przedostawanie si	 wyziewów. 
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2.2.4 Rozdzielnice zasilaj�ce 
Rozdzielnice obiektowe zostan� zainstalowane w miejscach wskazanych na planach. 
Szczegóły rozwi�za�, typy zabezpiecze�, wyposa�enie i rozdział odbiorów na 
poszczególne obwody pokazano na planach instalacji elektrycznych oraz schematach 
ideowych i widokach przedmiotowych rozdzielnic. 

2.2.5 Monta� osprz�tu i przewodów 
Sprz	t i osprz	t instalacyjny nale�y mocowa
 do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprz	t i ł�czniki nale�y mocowa
 do podło�a za 
pomoc� kołków rozporowych lub klejenia. Gniazda wtyczkowe montowa
 nad posadzk� 
na wysoko�ci 0,3m w pomieszczeniach biurowych, a salach lekcyjnych i w pozostałych 
pomieszczeniach na wysoko�ci 1,1m. Ł�czniki mocowa
 na wysoko�ci 1,5m od podłogi. 
Stosowa
 osprz	t natynkowy IP 44. 

2.2.6 Instalacja PV 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ł�cznej systemu wynosz�cej 5,1kWp zostanie 
wykonana na dachu jednego z budynków Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w 
Prószkowie. Moduły PV zostan� ustawione na gotowym systemie monta�owym IBC 
TopFix 200 wykonanym z aluminium i uszlachetnionej stali przeznaczonym dla dachów 
sko�nych i płaskich, uzupełnionym podporami typu Delta pozwalaj�cymi na uzyskanie 
optymalnego poło�enia paneli w zakresie od 10 do 45 stopni. Mocowanie zostanie 
wykonane za pomoc� �rub kombinowanych do konstrukcji dachu w sposób 
umo�liwiaj�cy wymian	 pokrycia dachu bez demonta�u instalacji PV. Jako ródło energii 
odnawialnej zastosowane b	d� moduły fotowoltaiczne o mocy 255Wp ka�dy. Moduły 
nale�y poł�czy
 ze sob� w odpowiednio dobrane ła�cuchy, które nale�y zebra
 i 
poł�czy
 razem, aby utworzyły generator słoneczny (2 stringi). Moduły musz� 
charakteryzowa
 si	 du�� odporno�ci� na wiatr i obci��enie �niegiem. Urz�dzeniem 
odpowiedzialnym za współprac	 z generatorami b	dzie inwerter 1-fazowy typu SB 
5000TL-21. 
W celu optymalizacji zu�ycia energii elektrycznej na potrzeby o�wietlenia zewn	trznego 
stworzony został system magazynowania energii fotowoltaicznej za pomoc� falownika 
Sunny Island i odpowiednio dobranej baterii akumulatorów. Falownik Sunny Island 
oblicza energi	 oddawan� do sieci przez moduły PV i pobieran� przez instalacj	 
o�wietlenia boiska i o�wietlenia zewn	trznego za pomoc� SMA Energy Meter lub 
licznika energii w Sunny Home Manager. Na podstawie tych danych system zarz�dzania 
akumulatorem steruje procesem jego ładowania i rozładowania. Ilo�
 energii oddawana 
do sieci oraz pobierana z sieci jest przekazywana do falownika Sunny Island za pomoc� 
Speedwire. Poprzez Internet Sunny Home Manager odbiera prognoz	 pogody dla 
miejsca monta�u instalacji i na jej podstawie prognozuje produkcj	 energii w instalacji 
fotowoltaicznej. Ponadto Sunny Home Manager monitoruje ilo�
 mocy czynnej 
oddawan� do sieci przez instalacj	 fotowoltaiczn�. Aby wydłu�y
 �ywotno�
 
akumulatora, SMA Flexible Storage System wykonuje regularnie cykle pełnego 
ładowania oraz ładowania wyrównawczego. Podczas tych procesów ładowania 
optymalizacja zu�ycia energii na potrzeby własne jest wył�czona. 
Po uruchomieniu systemu nale�y przeprowadzi
 testy i symulacje pełnego zakresu 
stanów pracy systemu steruj�cego wł�cznie z symulacj	 stanów przed awaryjnych i 
awaryjnych. Praktycznie wymagana jest co najmniej półroczna (najlepiej roczna) 
weryfikacja pracy systemu obejmuj�ca cały zakres regulacyjny układów wchodz�cych w 
skład systemu. 

2.2.7 Instalacja o�wietlenia zewn�trznego  
O�wietlenie boiska 
Projektor o�wietlenia zewn	trznego o asymetrycznym rozsyle �wiatła (�wiatło�
 max. w 
k�cie 60st +/- 1st.). Oprawa musi mie
 tak skonstruowany odbły�nik aby umo�liwiał 
odci	cie �wiatł� emitowanego w tył i przy ustawieniu w poło�eniu 0st. wzgl	dem 
o�wietlanej płaszczyzny nie emitowała �wiatła w górn� półprzestrze�. Korpus oprawy 
wykonany z ci�nieniowego odlewu aluminiowego. Klosz oprawy wykonany ze szkła 
hartowanego o wskaniku IK nie mniejszym ni� IK08. Oprawa musi mie
 szczelno�
 nie 
mniejsz� ni� IP65 (cze�
 elektryczna IP nie gorsze ni� IP44). Oprawy musz� by
 
wyposa�one w rami	 monta�owe z tzw. pami	ci� ustawienia, umo�liwiaj�cym prosty 
monta� na poprzeczce słupowej. Oprawy musz� by
 przystosowane do pracy ze 
ródłami serii MHN-LA lub HQI-TS o strumieniu �wietlnym nie mniejszym ni� 220.000lm. 
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Zastosowane oprawy musz� mie
 sprawno�
 �wietln� nie gorsz� ni� 78%. Oferent 
zobowi�zany jest przedstawi
 komplet oblicze� o�wietleniowych potwierdzaj�cych 
spełnienie wszystkich parametrów obj	tych opracowaniem. Nale�y stosowa ródła 
�wiatła o barwie 4200 +/-200K. Wskanik oddawania barw – nie gorszy ni� 70. Zakres 
temperatur pracy od -20 do + 35st.C. Oprawa wraz z układem zasilaj�cym nie mo�e 
pobiera
 mocy wi	kszej ni� 2200W Oprawa musi posiada
 aktualn� deklaracj	 CE (nie 
starsz� ni� 2 lata) i uwzgl	dniaj�c� badania bezpiecze�stwa fotobiologicznego (EN 
62471). 
O�wietlenie terenu 
Oprawa o�wietlenia zewn	trznego o mocy 60W i ródle �wiatła typu LED. Temperatura 
barwy lampy: 5000 K. Strumie� �wietlny lampy: 4900Lm Klasa ochrony: I klasa 
ochronno�ci. Stopie� ochrony IP: IP65 (pyłoszczelna, strugoodporna). Stopie� ochrony 
IK: IK08 (wandaloodporna). Musi posiada
 mo�liwo�
 dwuetapowego nocnego obni�enia 
mocy opartego na wewn	trznym programatorze zegarowym. Oprawy maj� by
 
montowane na słupach stalowych ocynkowanych o wysoko�ci 6m z wysi	gnikami o 
długo�ci 1m. Monta� słupów w miejscu istniej�cych na fundamencie betonowym. 
Grubo�
 blachy słupa: 3 mm,  

2.2.8 Instalacja o�wietleniowa pomieszczenia PV 
Doprowadzenia przewodów do opraw nale�y wykona
 w sposób nie powoduj�cy 
napr	�e� mechanicznych (mocowanie uchwytami odst	powymi, prowadzenie w rurkach 
instalacyjnych). Przewody układa
 na tynku w rurkach PVC. Osprz	t zastosowa
 w 
zale�no�ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszcze�, tzn.: 

− dla instalacji natynkowych osprz	t natynkowy w wykonaniu szczelnym, 

2.2.9 Instalacja siłowa pomieszczenia PV 
Doprowadzenia przewodów do gniazd nale�y wykona
 w sposób nie powoduj�cy 
napr	�e� mechanicznych (mocowanie uchwytami odst	powymi, prowadzenie w rurkach). 
Przewody układa
 na tynku w rurkach PVC. Osprz	t w zale�no�ci od sposobu wykonania 
instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszcze�, tzn.: 

− dla instalacji natynkowych osprz	t natynkowy w wykonaniu szczelnym, 

2.2.10 Instalacja odgromowa i poł�czenia wyrównawcze 
Ochron� odgromow� i systemem poł�cze� wyrównawczych obj	te zostan� wszystkie 
moduły PV. Konstrukcje modułów fotowoltaicznych zostan� przył�czone za pomoc� 
przewodu miedzianego LgY�o 10mm2 z główn� szyn� uziemiaj�c� GSU zlokalizowan� 
w pomieszczeniu PV. Projektuje si	 podł�czenie do istniej�cej instalacji odgromowej 
budynku. Ochron	 przed przepi	ciami zaprojektowano stosuj�c ochronniki przepi	ciowe 
firmy DEHN typu DEHNguard M YPV SCI 1000 FM pozwalaj�ce ograniczy
 przepi	cia 
do poziomu Up�4 kV przy pr�dzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun). 
Ka�dy ła�cuch modułów PV nale�y zabezpieczy
 jednym ochronnikiem przepi	ciowym. 
Ochronniki przepi	ciowe DC instalacji fotowoltaicznej zabudowa
 w skrzynkach 
PV1000/B/25/2. Po stronie AC instalacji fotowoltaicznej w rozdzielnicy RPV nale�y 
zabudowa
 ogranicznik przepi	
 firmy typu C. 
W pomieszczeniu PV nale�y wykona
 główn� szyn	 uziemiaj�ca (GSU) wykonan� w 
postaci ta�my stalowej FeZn 20x3 umieszczonej na �cianie. Do szyny uziemiaj�cej 
przył�czy
: 
− szyn	 PEN rozdzielnicy RPV przewodem LY�o 16, 
− metalowe cz	�ci instalacji technologicznej PV, 
− metalowe korytka i drabinki. 
Szyn	 uziemiaj�c� GSU nale�y poprzez pomiarowe zł�cze kontrolne poł�czy
 z 
projektowanym uziemieniem wykonanym w postaci płaskownika FeZn 30x4. Bednark	 
nale�y układa
 na dnie rowu kablowego 20cm poni�ej poziomu układanego kabla, tj. 
zasypuj�c warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci 10cm oraz warstw� piasku o grubo�ci 
10cm. Wymagana oporno�
 uziemienia nie powinna przekracza
 10�. 
Przewody wyrównawcze powinny by
 oznaczone kolorem �ółto- zielonym. Przewody 
wyrównawcze nale�y układa
 tak aby nie były nara�one na napr	�enia i uszkodzenia. 
Metalowe por	cze obj�
 poł�czeniami wyrównawczymi. Poł�czenia z elementami 
konstrukcyjnymi z wyj�tkiem poł�cze� spawanych i poł�cze� w obudowie 
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by
 dost	pne dla 
kontroli. Wykona
 miejscowe poł�czenia wyrównawcze. Jako poł�czenia wyrównawcze 
miejscowe mog� by
 wykorzystywane zamocowane na stałe cz	�ci obce, np. stalowe 
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konstrukcje budowlane. Poł�czenia wyrównawcze wykona
 zgodnie z PN-HD 60364-5-
54. 
 
2.2.11 Układanie kabli 
Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno by
 wykonane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez 
zginanie, skr	canie, rozci�ganie itp. Ponadto przy układaniu powinny by
 zachowane 
�rodki ostro�no�ci zapobiegaj�ce uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych 
si	 na trasie budowanej linii. Zaleca si	 stosowanie rolek w przypadku układania kabli o 
masie wi	kszej ni� 4 kg/m. Rolki powinny by
 ustawione w takich odległo�ciach od 
siebie, aby spoczywaj�cy na nich kabel nie dotykał podło�a. Podczas przechowywania, 
układania i monta�u, ko�ce kabla nale�y zabezpieczy
 przed wilgoci� oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
Ø   szczelne zalutowanie (zaspojenie) powłoki, 
Ø   nało�enie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna by
 ni�sza ni� wskazana 
przez producenta. Zabrania si	 podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury 
otoczenia uło�onego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez s�siednie ródła ciepła, np. ruroci�g cieplny, nie powinien 
przekracza
 5ºC. 

Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli mo�na zgina
 kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promie� gi	cia powinien by
 mo�liwie du�y, nie mniejszy ni� podany przez producenta. 
Je�eli jest brak danych to promie� gi	cia nie powinien by
 mniejszy ni� okre�lony w N 
SEP-E-004 p-kt. 2.5.3. 

Układanie kabli bezpo�rednio w gruncie 
Kable nale�y układa
 na dnie rowu pod kable, je�eli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable nale�y układa
 na warstwie piasku o grubo�ci co najmniej 10cm. Nie 
nale�y układa
 kabli bezpo�rednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który 
mógłby uszkodzi
 kabel, ani bezpo�rednio zasypywa
 takim gruntem. 
Kable nale�y zasypywa
 warstw� piasku o grubo�ci co najmniej 10cm, nast	pnie 
warstw� piasku lub rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 25cm. Foli	 z tworzywa 
sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdowa
 si	 nad kablem na 
wysoko�ci nie mniejszej ni� 25cm i nie wi	kszej ni� 35cm. W przypadku skrzy�owa� 
oznaczenia linii krzy�uj�cych si	 powinny znajdowa
 si	 na tej samej wysoko�ci. Grunt 
nale�y zag	szcza
 warstwami co najmniej 20cm. Wskanik zag	szczenia gruntu 
powinien osi�gn�
 co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14]. 
Gł	boko�
 uło�enia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewn	trznej 
powierzchni kabla powinna wynosi
 nie mniej ni�: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napi	ciu znamionowym do 1kV, z wyj�tkiem kabli 
uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 
- 80 cm – w przypadku kabli o napi	ciu znamionowym wy�szym od 1 kV lecz nie 
wy�szym ni� 30kV, z wyj�tkiem kabli uło�onych w gruncie na u�ytkach rolnych, 
- 90 cm – w przypadku kabli o napi	ciu znamionowym do 30kV, uło�onych na 
u�ytkach rolnych, 
- 50cm – dla kabli o napi	ciu znamionowym do 1kV, uło�onych pod chodnikami, 
drog� rowerow�, przeznaczonych do o�wietlenia ulicznego, do o�wietlenia znaków 
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam. 

Kable powinny by
 uło�one w rowie lini� falist� z zapasem (od 1 do 4% długo�ci wykopu) 
wystarczaj�cym do skompensowania mo�liwych przesuni	
 gruntu. Przy mufach zaleca 
si	 pozostawi
 zapas kabli po obu stronach mufy, ł�cznie nie mniej ni� 1m - w przypadku 
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napi	ciu znamionowym 1 kV. 

Skrzy�owania i zbli�enia kabli z innymi urz�dzeniami podziemnymi 
Zaleca si	 krzy�owa
 kable z urz�dzeniami podziemnymi pod k�tem zbli�onym do 90° i 
w miar	 mo�liwo�ci w najw	�szym miejscu krzy�owanego urz�dzenia. Ka�dy z 
krzy�uj�cych si	 kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uło�ony bezpo�rednio w 
gruncie powinien by
 chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzy�owania i na 
długo�ci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzy�owania. Przy skrzy�owaniu kabli z 
ruroci�gami podziemnymi zaleca si	 układanie kabli nad ruroci�gami. 
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Skrzy�owania i zbli�enia kabli z drogami 
Kable powinny si	 krzy�owa
 z drogami pod k�tem zbli�onym do 90° i w miar	 
mo�liwo�ci w jej najw	�szym miejscu. Przy uło�eniu kabla bezpo�rednio w gruncie, 
ochrona kabla od uszkodze� mechanicznych w miejscach skrzy�owania z drog�, 
powinna odpowiada
 warunkom zawartym w N SEP-E-004. 
Najmniejsza odległo�
 pionowa mi	dzy górn� cz	�ci� osłony kabla a płaszczyzn� jezdni 
nie powinna by
 mniejsza ni� 80cm. Odległo�
 mi	dzy górn� cz	�ci� osłony kabla a 
dnem rowu odwadniaj�cego powinna wynosi
 co najmniej 50cm. Ww. minimalne 
odległo�ci od powierzchni jezdni i dna rowu mog� by
 zwi	kszone, gdy� dla konkretnego 
odcinka drogi powinny wynika
 z warunków okre�lonych przez zarz�d drogowy 
(uwzgl	dniaj�cych projektowan� przebudow	 konstrukcji nawierzchni lub pogł	bienie 
rowu). Kable nale�y układa
 poza pasem drogowym w odległo�ci co najmniej 1m od 
jego granicy. Odległo�
 kabli od pni drzew powinna wynosi
 co najmniej 2m. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzy�owaniach z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wej�cia lini� kablow� na teren pasa drogowego 
przy zbli�eniach do drogi – wymagaj� zezwolenia ze strony zarz�du drogowego i nale�y 
je wykonywa
 na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustaw� o drogach 
publicznych. 
 
Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe nale�y wykonywa
 z rur z PCW typu SRS i DVK. Przepusty kablowe 
nale�y układa
 w miejscach, gdzie kabel nara�ony jest na uszkodzenia mechaniczne. 
Gł	boko�
 umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosi
 co najmniej 40 cm – od powierzchni 
chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna gł	boko�
 umieszczenia przepustu kablowego pod jezdni� drogi mo�e by
 
zwi	kszona, gdy� powinna wynika
 z warunków okre�lonych przez zarz�d drogowy dla 
danego odcinka drogi.  
W miejscach skrzy�owa� z drogami istniej�cymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty 
powinny by
 wykonywane metod� wiercenia poziomego, przewiduj�c przepusty 
rezerwowe dla umo�liwienia uło�enia kabli dodatkowych lub wymiany kabli 
uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 

3.0 OCHRONA PRZECIWPORA�ENIOWA 
Ochrona od pora�e� – w sieci elektroenergetycznej wyst	puje układ TN-C, w instalacji 
odbiorczej nale�y stosowa
 układ TN-C-S i wył�czniki przeciwpora�eniowe 
ró�nicowopr�dowe o czuło�ci 0,03 A oraz poł�czenia wyrównawcze. Projektowane 
falowniki uniemo�liwiaj� przepływ pr�du zwarcia DC do instalacji elektrycznej 
zmiennopr�dowej AC. 

4.0 PRÓBY 
Po wykonaniu instalacji nale�y wykona
 próby (zgodnie z PN-HD 60364-6-61) 
wykonanej instalacji zasilaj�cej, sporz�dzi
 protokoły i doł�czy
 je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów nale�y u�ywa
 mierników 
posiadaj�cych aktualne atesty legalizacyjne. Nale�y wykona
 nast	puj�ce próby: 

− Ci�gło�ci przewodów ochronnych, w tym poł�cze� wyrównawczych 
głównych i dodatkowych, 

− Pomiar rezystancji izolacji, 
− Samoczynnego wył�czenia zasilania, 
− Sprawdzenia biegunowo�ci, 
− Badanie wył�czników ró�nicowo-pr�dowych, 
− Uruchomienie i badanie instalacji PV wraz z bankiem akumulatorów. 

5.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentacj	 
powykonawcz� z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do 
dokumentacji nale�y doło�y
 kopie deklaracje zgodno�ci potwierdzone podpisem 
wykonawcy za zgodno�
 z oryginałem, zastosowanych urz�dze� oraz protokoły z 
przeprowadzonych pomiarów. 
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6.0 KONTROLA JAKO�CI 
Wszystkie badania i pomiary b	d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol	 robót i jako�ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, 
sprz	t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb	dne do pobierania bada� materiałów 
oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane 
urz�dzenia i sprz	t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj	, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inwestor b	dzie przekazywa
 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni	ciach dotycz�cych urz�dze� pomiarowych, pracy personelu lub metod 
pomiarowych. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� 
materiałów ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nale�y j� sprawdzi
 wg PN-HD 
60364-6-61 "Sprawdzenie odbiorcze". 

− nale�y sprawdzi
 czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki 
zewn	trznej, 

− nale�y sprawdzi
 łuki kabli s� odpowiednie i nie maj� zagi	
, 
− sprawdzenie kabli i osprz	tu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z 

wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały 
wykonane, na podstawie deklaracji zgodno�ci wydanej przez producenta, 
protokołów odbioru albo innych dokumentów, 

− sprawdzenie ci�gło�ci �ył (roboczych i powrotnych) oraz zgodno�ci faz, 
− pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nale�y wykona
 za pomoc� 

megaomomierza o napi	ciu nie mniejszym ni� 500 V, dokonuj�c odczytu po 
czasie niezb	dnym do ustalenia si	 mierzonej warto�ci. Wynik pomiaru nale�y 
uzna
 za dodatni, je�eli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 MW. 

− rezystancja izolacji ka�dej �yły kabla wzgl	dem pozostałych, zwartych i 
uziemionych odniesiona do temperatury 20oC powinna by
 nie mniejsza ni�: 
20 MW dla kabli z izolacj� polwinitow� i 100 MW dla kabli z izolacj� 
polietylenow� 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania poł�cze� metalicznych instalacji, 
− kompletno�ci tablic rozdzielczych, 
− uło�enie rur, listew, korytek kablowych przed wci�gni	ciem przewodów, 
− instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 
− protokołów pomiarów elektrycznych i niskopr�dowych. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru jest: 
szt – rozdzielnic, zasilaczy, uchwytów, gniazd wtyczkowych itp.….na podstawie pomiaru 
w terenie i z podkładów budowlanych, 
m – uło�enia kabli, koryt kablowych, kanałów instalacyjnych, instalacji odgromowej, 
uziemiaj�cej, na podstawie pomiaru w terenie i z podkładów budowlanych, 
kpl – oprawy o�wietleniowe na podstawie pomiaru w terenie 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
W zale�no�ci od ustale�, roboty podlegaj� nast	puj�cym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
− odbiorowi cz	�ciowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b	dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post	pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. 
Gotowo�
 danej cz	�ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór b	dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie póniej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako�
 i ilo�
 robót 
ulegaj�cych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet 
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wyników bada� w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� 
projektow� i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz	�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz	�ci robót. Odbioru 
cz	�ciowego robót dokonuje si	 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�
 
do odbioru ostatecznego b	dzie stwierdzona przez Wykonawc	 wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zako�czenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z dokumentacj� projektow�. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
si	 z realizacj� ustale� przyj	tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj	, �e jako�
 wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� 
projektow� i SST z uwzgl	dnieniem tolerancji i nie ma wi	kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 
pomniejszon� warto�
 wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj	tych w 
dokumentach umowy. 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa
 nast	puj�ce 
dokumenty: 

− dokumentacj	 powykonawcz�, 
− certyfikaty, deklaracje zgodno�ci i karty katalogowe zastosowanych urz�dze�, 
− instrukcj	 obsługi oraz skrócon� instrukcj	 obsługi systemu 
− wyniki pomiarów i testów, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl	dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b	d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez 
komisj	 roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b	d� zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych 
wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni	ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

9.0 Podstawa płatno�ci 
Zgodnie z Dokumentacj� nale�y wykona
 zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. Płatno�
 nale�y przyjmowa
 zgodnie z obmiarem i cen� jednostkow� robót 
okre�lon� w Wycenionym Przedmiarze Robót: Cena jednostkowa wykonanych robót 
obejmuje: 

− roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
− przygotowanie podło�a, uchwytów, wykopów oraz tras kablowych itp., 
− monta� rur ochronnych oraz niezb	dnych przepustów,  
− monta� konstrukcji wsporczych 
− zakup kompletu materiałów, urz�dze� i wszystkich prefabrykatów oraz transport na  

miejsce wbudowania, 
− wykonanie robót monta�owych, 
− wykonanie podł�czenia urz�dze�, 
− zarobienie i podł�czenie kabli i przewodów jedno- i wielo�yłowych, 
− monta� osprz	tu elektroinstalacyjnego  
− oznakowanie kabli, 
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− monta� i demonta� rusztowa� niezb	dnych do wykonania robót, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych bada�  

potwierdzonych protokołami zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i normami  
miedzy innymi: 

• pomiary elektryczne obwodu 
• pomiary skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej 
• pomiary impedancji p	tli zwarciowej 
• pomiary kabli energetycznych 
• pomiary instalacji PV 
• pomiary nat	�enia o�wietlenia zewn	trznego 
• próby pomonta�owe, sprawdzenie działania poszczególnych urz�dze�, o ile 

jest to mo�liwe, sprawdzenie funkcjonalno�ci układów, 
• doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpocz	cia robót, prace 

porz�dkowe. 

10.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz�ce 
Roboty tymczasowe: 
1. Zabezpieczenie tablic, rozdzielnic elektrycznych przed wtargni	ciem lub 

dotkni	ciem osób uczestnicz�cych w procesie budowlanym, ale nie b	d�cych 
wykwalifikowanymi elektromonterami z aktualnymi uprawnieniami SEP. 

2.  Rozkładanie i składanie drabin, rusztowa�, podestów posiadaj�cych wa�ne 
certyfikaty. 

3. Stosowanie fabrycznych osłon do puszek ko�cowych, rozgał	nych przed 
tynkowaniem. 

4. Ochrona – osłoni	cie, zabezpieczenie tablic, rozdzielnic, opraw, osprz	tu 
elektrycznego przed robotami budowlanymi (malarskimi). Samo mycie bez 
zabezpiecze� nie jest dopuszczalne. 

5. Monta� rozdzielnicy budowlanej z układem pomiarowym i zgodnej z 
obowi�zuj�cymi przepisami. 

6. Stosowanie rozdzielaczy elektrycznych przystosowanych do warunków 
panuj�cych na terenie budowy. Nie wolno stosowa
 rozdzielaczy do zastosowa� 
domowych i "samoróbek". 

Prace towarzysz�ce: 
1. Utylizacja ródeł �wiatła w miejscach wskazanych przez Wydział Ochrony 

�rodowiska i Infrastruktury w Głubczycach. 
2. U�ywanie sprz	tu bezpiecze�stwa posiadaj�cego wa�ne aprobaty techniczne. 
3. Dopuszczenia przez Zakład Energetyczny. 
4. Przy zmianie producenta opraw nale�y uwzgl	dni
 koszty wykonania 

ponownych oblicze� nat	�enia o�wietlenia dla tych pomieszcze�, w których 
dokonano zmian, przez projektanta odpowiedzialnego za projekt. 

5. Wykona
 pomiary obci��e� wszystkich WLZ-tów przy max. obci��eniu 
pr�dowym. 

11.0 Przepisy zwi�zane 
− Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych – Dz. U. Nr 19, 

poz. 177 z póniejszymi zmianami, 
− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – u�ytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z póniejszymi 
zmianami, 

− Rozporz�dzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 
zmieniaj�ce Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� /CPV/. 

Normy 
Wykaz norm zgodnie z zał�cznikiem do rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie – w zakresie przywołanym w 
rozporz�dzeniu z póniejszymi zmianami. 
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PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapi	ciowe. Cz	�
 1: 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie bada� 
typu. 

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona 
przeciwpora�eniowa. 

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem 
przet	�eniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed 
obni�eniem napi	cia. 

PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i 
ł�czenie. 

PN-HD 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa. �rodki ochrony przed 
pora�eniem pr�dem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków 
ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. �rodki ochrony 
przed pr�dem przet	�eniowym. 

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony 
w zale�no�ci od wpływów zewn	trznych. Wybór �rodków 
ochrony przeciwpora�eniowej w zale�no�ci od wpływów 
zewn	trznych 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków 
ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn	trznych. Ochrona 
przeciwpo�arowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�
 
długotrwała przewodów. 

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 

PN-HD 60445 5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta� wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne 

PN-HD 60445 5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa 

PN-HD-384-61-S2-
2006(U) 

Instalacje elektryczne w budynkach - Cz	�
 6.61 
Sprawdzenie odbiorcze. 

PN–EN–12464–1 �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz	�
 1: 
Miejsca pracy we wn	trzach. 
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PN-EN 1838:2013 O�wietlenie awaryjne 

12.0 KARTY KATALOGOWE SYSTEMU PV 
 



IBC PremiumLine — pewny wybór gwarantujący stały zysk

IBC PolySol 250 ZX, 255 ZX, 260 ZX
Polikristaliczne panele fotowoltaiczne

Seria IBC PolySol ZX polikristalicznych paneli fotowoltaicz-
nych jest idealnym rozwiązaniem dla osiągnięcia optymalnych 
osiągów z energii słonecznej. Ciągła kontrola jakości podczas 
procesu produkcji gwarantuje długą żywotność z  maksymalną 
wydajnością i niezawodnością. Dzięki pokryciu przedniej po-
wierzchni modułu warstwą antyrefleksyjną, panele są w stanie  
pochłonić jeszcze więcej światła stając się tym samym  jeszcze 
bardziej wydajnymi. Wszystkie panele IBC PolySol ZX są 
 wyprodukowane w Europie.

Podstawowe dane:
	10 lat gwarancji na produkt*
	25 lat liniowej gwarancji mocy*
	Pozytywna tolerancja mocy –0/+5 Wp
	Hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte anty-

reflesyjną warstwą, gwarantuje zawsze wysoką wydajność
	Testowano zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 

5400 Pa (ok. 550 kg/m2) (w przygotowaniu)
	IEC 61730, klasa stosowania A dla napięcia systemowego 

do 1000 V, klasa ochrony II (w przygotowaniu)
	Wyprodukowano w zakładach z certyfikatami ISO 9001, 

ISO 14001 oraz OHSAS 18001
	Stuprocentowa kontrola końcowa z uwzględnieniem  

poszczególnych parametrów elektrycznych
	Jakość potwierdzona we własnym laboratorium IBC SOLAR 

z komorą klimatyczną i urządzeniem błyskowym ze zinte-
growanymi pomiarami elektroluminescencyjnymi

 



IBC SOLAR s. r. o.  |  Klikatá 13/353  |  158 00 Praga 5 – Jinonice, Czechy  |  Tel. +48 71 70 72 920  |  info@ibc-solar.pl  |  www.ibc-solar.pl

Partner IBC SOLAR: * Gwarancje na produkt i moc są zgodne z wersją kompletnych warunków 
gwarancji w brzmieniu obowiązującym w czasie instalacji, które otrzymują  
Państwo od swojego partnera IBC SOLAR. Gwarancja ta jest ważna 
 tylko w przypadku instalacji danego produktu zgodnie z obowiązującymi   
przepisami montażowymi. Wartości elektryczne przy standardowych 
warunkach testowych (STC) promieniowanie 1000 W na m² przy gęstości 
powietrza AM 1,5; temperaturze ogniwa 25°C. 800 W/m², NOCT Dane  
wg EN 60904-60904-3  (STC). Wszystkie wartości wg DIN EN 50380.  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian służących postępowi. 

PARAMETRY TECHNICZNE
IBC PolySol 250 ZX 255 ZX 260 ZX

Moc STC Pmax (Wp) 250 255 260

Napięcie znamionowe STC Umpp (V) 30,4 30,9 31,1

Prąd znamionowy STC Impp (A) 8,23 8,25 8,37

Napięcie jałowe STC Uoc (V) 37,6 37,8 38,1

Prąd zwarciowy STC Isc (A) 8,81 8,83 8,98

800 W/m² NOCT AM 1.5 moc Pmax (Wp) 200,89 204,91 208,93

800 W/m² NOCT AM 1.5 napięcie znamionowe Umpp (V) 30,66 30,86 31,26

800 W/m² NOCT AM 1.5 napięcie jałowe Uoc (V) 37,02 37,22 37,26

800 W/m² NOCT AM 1.5 prąd zwarciowy Isc (A) 6,96 7,02 7,08

Wzgl. spadek wydajności @ 200 W/m² (%) 4,3 4,3 4,3

Współczynnik temperaturowy Isc (%/°C) +0,07 +0,07 +0,07

Współczynnik temperaturowy Uoc (mV/°C) –113 –113 –114

Współczynnik temperaturowy Pmpp (%/°C) –0,39 –0,39 –0,39

Wydajność panelu (%) 15,5 15,8 16,1

NOCT (°C) 46 46 46

Maks. napięcie systemu (V) 1000 1000 1000

Maks. obciążenie prądem wstecznym Ir (A) 15 15 15

Zabezpieczenie prądowe gałęzie (A) 15 15 15

Ilość By-pass diod 3 3 3

Wysokość (mm) 40 40 40

Masa (kg) 18,5 18,5 18,5

Numer zamówieniowy 2204100002
2204100004

2204100001
2204100005

2204100003
2204100006
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SUNNY HOME MANAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innowacyjny 

• Aktywne ograniczenie mocy w punkcie 

przyłączenia sieci 

• Analiza obciążenia dla każdego obciążenia 

• Ulepszone ładowanie akumulatorów do 

rozbudowanych systemów z inwerterami 

Sunny Boy Smart Energy lub Sunny Island 

Łatwy w użyciu 

• Automatyczna, inteligentna kontrola 

obciążeń przy użyciu maksymalnie 12 

gniazd SMA sterowanych bluetooth* 

• Łatwa instalacja i rozruchu systemu PV 

• Bezpłatny dostęp do Sunny Portal ze 

wszystkimi podstawowymi funkcjami 

Zrozumiały 

• Podstawowy system monitorowania 

za pośrednictwem Sunny Portal 

• Informacje o całym przepływie energii w 

gospodarstwie domowym 

• Wizualizacja pogody i prognozy danych 

PV 

Elastyczny 

• Kilka standaryzowanych 

interfejsów licznika 

• Indywidualne dane techniczne dla 

sterowanych urządzeń  

• Zautomatyzowana integracja 

inteligentnych urządzeń poprzez  

komunikację Ethernet 

 
 

SUNNY HOME MANAGER 

Centrum sterowania dla inteligentnego zarządzania energią 

Sunny Home Manager stanowi idealne rozwiązanie dla inteligentnego zarządzania energią w ramach inteligentnego domu SMA. Użycie 

graficznego interfejsu użytkownika w Sunny Portal zapewnia przegląd wszystkich istotnych przepływów energii w gospodarstwie domowym, 

automatyczną regulację obciążenia oraz integrację systemu magazynowania. Dzięki wykorzystaniu lokalnych prognoz generacji energii 

fotowoltaicznej i profili uczenia się obciążenia urządzeń gospodarstwa domowego, energia fotowoltaiczna może być wykorzystywana bardziej 

efektywnie, co znacznie zwiększa zużycie własne. Dodatkowo, moc czynna podawania energii fotowoltaicznej może być ograniczona do 70 

procent (lub 60 procent dla systemów akumulatorowych), zgodnie z wymaganiami w Niemczech. W skrócie: zarządzanie energią przy użyciu 

Sunny Home Managera pozwala na wyższe zużycie własne i efektywne wykorzystania lokalnie wytwarzanej energii fotowoltaicznej. 

 

 

* Gniazda SMA sterowane bluetooth nie są dostępne we wszystkich krajach. 



 
 

 

Dane techniczne  Sunny Home Manager 

Łączność 

Łączność obciążenia  Bluetooth
®

 poprzez gniazdo SMA sterowane radiowo / Ethernet 

Łączność inwertera  Bluetooth
®

 / Speedwire 

Łączność Sunny Portal   Ethernet 

Połączenia 

Inwerter  Zobacz łączność inwertera 

Ethernet  10 / 100 Mbit, RJ45 

Licznik energii  Trzy wtyczki 2 x 4 biegunowe do podłączenia kabla S0 lub sond optycznych 

D0  / SMA Energy 

Maks. liczba podłączonych urządzeń 

Całkowita liczba urządzeń SMA  24 

z których inwerterów SMA   do 12 

z których gniazd SMA sterowanych radiowo  do 12 

inteligentnych urządzeń przez Ethernet  do 32 

Maks. zasięg łączności 

Bluetooth w warunkach zewnętrznych  Do 100 m (można rozszerzyć o kolejne 100m przez dodatkowe gniazdka 

SMA sterowane radiowo) 

Speedwire   

Napięcie zasilające 

Napięcie zasilające  Wtyczka zasilania zewnętrznego 

Napięcie na wejściu  100 V do 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Zużycie energii  < 6 W (maks. 14.3 W) 

Warunki otoczenia w czasie pracy 

Temperatura otoczenia  -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) 

Stopień ochrony (zgodnie z EN IEC 60529)  IP20 

Maksymalna dopuszczalna wartość wilgotności względnej (bez kondensacji)  5 % do 95 % 

Dane ogólne 

Wymiary (W / H / D)  170 / 124,5 / 41,5 mm 

(6,7 / 4,9 / 1,6 cala) 

Waga  0,22 kg (0,5 funta) 

Lokalizacja montażu  Wewnątrz 

Opcje wdrażania  Montaż na szynie DIN, montaż naścienny 

Wskaźnik stanu  2 diody LED 

Język instrukcji  niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski, holenderski, czeski, polski, 

Funkcje 

Eksploatacja  Przez Sunny Portal 

Funkcja aktualizacji  Ręcznie lub automatycznie przez Sunny Home 

Manager i Ethernet 

Gwarancja  5 lat 

Certyfikaty i aprobaty  www.SMA-Solar.com 

Akcesoria 

Gniazdo SMA sterowane radiowo z technologią bezprzewodową Bluetooth
®

  Bezprzewodowe sterowanie i pomiar energii obciążeń urządzeń domowych 

oraz rozszerzenie zakresu Bluetooth 

Napięcie na wejściu  100 V do 240 V 

Częstotliwość  50 Hz / 60 Hz 

Maks. prąd  16 A 

Maks. moc przełączania z obciążeniem rezystancyjnym  3680 W 

Licznik energii SMA   Precyzyjny pomiar trójfazowy zasilania i podawania do sieci, niezbędny 

dla Sunny Boy Smart Energy i Sunny Island. Połączenie za pomocą 

Ethernet do sieci lokalnej. 

Na dzień: sierpień 2014   

Określenie typu  HM-BT-10, HM-BT-10-SET 

 

www.SMA-Solar.com SMA Solar Technology 
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OBCIĄŻENIA / 

URZĄDZENIA 

GNIAZDA SMA 

STEROWANE 

RADIOWO 

MODUŁY PV 

            INWERTER PV 

INTELIGENTNE URZĄDZENIE 

poprzez BRAMĘ SIECIOWĄ 

BRAMA SIECIOWA 

INTELIGENTNE URZĄDZENIE 

poprzez ETHERNET 

           SUNNY PORTAL 

   INTERNET 

ROUTER 

  LICZNIK ENERGII SMA 

   SUNNY HOME      

   MANAGER
®
. 

DWUKIERKUNKOWY LICZNIK 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

  SIEĆ     

   UŻYTKOWA 

DC 

AC 

Dane Ethernet 

[różne protokoły] 

Bluetooth 

http://www.sma-solar.com/


Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL 
SB

 3
00

0T
L-2

1 
/ S

B 
36

00
TL

-2
1 

/ S
B 

40
00

TL
-2

1 
/ S

B 
50

00
TL

-2
1

Ekonomiczność
•	Maksymalna	sprawność	97%
•		Technologia	multi-string	we	

		wszystkich	klasach	mocy
•		Oszczędność	kosztów	dzięki	

mniejszej	liczbie	równoległych	
stringów

•		Zarządzanie	zacienieniem	dzięki	
OptiTrac	Global	Peak

Prostota
•	Bez	wentylatora
•	Ułatwiony	montaż	naścienny
•	System	wtyków	DC	SUNCLIX
•		Szybkie	podłączenie	bez		

użycia	narzędzi

Komunikacja
•	Proste	ustawienie	kraju
•		Technologia	Bluetooth®	w	

wyposażeniu	seryjnym

Elastyczność
•		Maksymalne	napięcie	wejściowe	

DC	750	V
•		Zintegrowane	funkcje	zarządzania	

siecią	i	dostarczanie	mocy	biernej

Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL 
z Reactive Power Control
Stary i sprawdzony. Ale nowy. Uniwersalny Sunny Boy.
Nadal	najlepszy	–	nowy	beztransformatorowy	Sunny	Boy	to	idealne	rozwiązanie	zwłaszcza	dla	wymagających	generato-
rów	fotowoltaicznych	i	instalacji	częściowo	zacienionych.	Jako	następca	popularnego	Sunny	Boy	w	wersji	20	oferuje	szereg	
dalszych	korzyści.	Wyróżnia	się	jeszcze	większą	uniwersalnością,	jeszcze	większą	efektywnością	i	jeszcze	większą		wygodą	
obsługi.	Dzięki	wysokiemu	napięciu	DC	750	V	można	zmniejszyć	liczbę	równoległych	stringów,	obniżając	w	ten	sposób	
koszty.	Dzięki	zintegrowanym	funkcjom	zarządzania	siecią	urządzenia	te	są	niezwykle	uniwersalne	i	w	wysokim	stopniu	
	przyczyniają	się	do	wsparcia	sieci.



Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
z Reactive Power Control

Wejście (DC)
Maks.	moc	DC	(przy	cos	ϕ	=	1)
Maks.	napięcie	wejściowe
Zakres	napięcia	MPP	/	znamionowe	napięcie	wejściowe
Min.	/	początkowe	napięcie	wejściowe
Maks.	prąd	wejściowy	wejście	A	/	wejście	B
Maks.	prąd	wejściowy	na	string	wejście	A	/	wejście	B
Liczba	niezależnych	wejść	MPP	/	stringów	na	wejście	MPP
Wyjście (AC)
Moc	znamionowa	(przy	230	V,	50	Hz)
Maks.	moc	pozorna	AC
Napięcie	nominalne	AC	/	zakres
Częstotliwość	sieci	AC	/	zakres
Znamionowa	częstotliwość	sieci	/	znamionowe	napięcie	sieci
Maks.	prąd	wyjściowy
Współczynnik	mocy	przy	mocy	znamionowej
Regulowany	współczynnik	przesuwu	fazowego	

Liczba	faz	zasilających	/	podłączonych
Sprawność
Maks.	sprawność	/	sprawność	Euro-eta
Zabezpieczenia
Bezpiecznik	obwodu	DC
Wykrywanie	przebicia	/	kontrola	sieci
Ochrona	przed	zamianą	polaryzacji	DC	/	zabezpieczenie	przeciwzwarciowe	AC	/	
	separacja	galwaniczna
Jednostka	monitorowania	prądu	różnicowego	na	wszystkich	biegunach
Klasa	ochronności	(wg	IEC	62103)	/	kategoria	przepięciowa	(wg	IEC	60664-1)
Dane ogólne
Wymiary	(szer.	/	wys.	/	głęb.)	

Masa
Zakres	temperatur	pracy
Standardowy	poziom	emisji	hałasu
Zużycie	na	potrzeby	własne	(noc)
Topologia
Rodzaj	chłodzenia
Stopień	ochrony	(wg	IEC	60529)
Klasa	klimatyczna	(wg	IEC	60721-3-4)
Maks.	dopuszczalna	wilgotność	względna	(bez	skraplania)
Wyposażenie
Przyłącze	DC	/	przyłącze	AC
Ekran
Złącza:	RS485,	Bluetooth®,	Speedwire/Webconnect
Przekaźnik	wielofunkcyjny	/	Power	Control	Module
Gwarancja:	5	/	10	/	15	/	20	/	25	lat
Certyfikaty	i	dopuszczenia	(inne	na	zapytanie)	
	

Oznaczenie	typu

Dane techniczne Sunny Boy 
3000TL

Sunny Boy 
3600TL

3200	W
750	V

175	V	–	500	V	/	400	V
125	V	/	150	V
15	A	/	15	A
15	A	/	15	A
2	/	A:2;	B:2

3000	W
3000	VA

220	V,	230	V,	240	V	/	180	V	–	280	V
50	Hz,	60	Hz	/	−5	Hz	…	+5	Hz

50	Hz	/	230	V
16	A
1

0,8	przewzbudzenie	...		
0,8	niedowzbudzenie

1	/	1

97	%	/	96	%	

●
●	/	●

●	/	●	/	—	

●
I	/	III

490	/	519	/	185	mm		
(19,3	/	20,4	/	7,3	cali)

26	kg	(57,3	lb)
–25	°C	…	+60	°C	(–13	°F	…	+140	°F)

25	dB(A)
1	W

beztransformatorowy
konwekcja

IP65
4K4H
100	%

SUNCLIX	/	zacisk	sprężynowy
Graficzny
○	/	●	/	○

○	/	○
●	/	○	/	○	/	○	/	○

SB	3000TL-21

3880	W
750	V

175	V	–	500	V	/	400	V
125	V	/	150	V
15	A	/	15	A
15	A	/	15	A
2	/	A:2;	B:2

3680	W
3680	VA

220	V,	230	V,	240	V	/	180	V	–	280	V
50	Hz,	60	Hz	/	−5	Hz	…	+5	Hz

50	Hz	/	230	V
16	A
1

0,8	przewzbudzenie	...		
0,8	niedowzbudzenie

1	/	1

97	%	/	96,3	%	

●
●	/	●

●	/	●	/	—	

●
I	/	III

490	/	519	/	185	mm		
(19,3	/	20,4	/	7,3	cali)

26	kg	(57,3	lb)
–25	°C	…	+60	°C	(–13	°F	…	+140	°F)

25	dB(A)
1	W

beztransformatorowy
konwekcja

IP65
4K4H
100	%

SUNCLIX	/	zacisk	sprężynowy
Graficzny
○	/	●	/	○

○	/	○
●	/	○	/	○	/	○	/	○

SB	3600TL-21

AS	4777,	C10/11,	CE,	CEI	0-21,	EN	50438¹,	G59/2,		
G83/1-1,	IEC	61727,	MEA4,	NRS	097-2-1,	PEA4,	PPC,	PPDS,	RD1699,		

RD	661,	UTE	C15-712,	VDE-AR-N	4105,	VDE0126-1-1



Wejście (DC)
Maks.	moc	DC	(przy	cos	ϕ	=	1)
Maks.	napięcie	wejściowe
Zakres	napięcia	MPP	/	znamionowe	napięcie	wejściowe
Min.	/	początkowe	napięcie	wejściowe
Maks.	prąd	wejściowy	wejście	A	/	wejście	B
Maks.	prąd	wejściowy	na	string	wejście	A	/	wejście	B
Liczba	niezależnych	wejść	MPP	/	stringów	na	wejście	MPP
Wyjście (AC)
Moc	znamionowa	(przy	230	V,	50	Hz)
Maks.	moc	pozorna	AC
Napięcie	nominalne	AC	/	zakres
Częstotliwość	sieci	AC	/	zakres
Znamionowa	częstotliwość	sieci	/	znamionowe	napięcie	sieci
Maks.	prąd	wyjściowy
Współczynnik	mocy	przy	mocy	znamionowej
Regulowany	współczynnik	przesuwu	fazowego	

Liczba	faz	zasilających	/	podłączonych
Sprawność
Maks.	sprawność	/	sprawność	Euro-eta
Zabezpieczenia
Bezpiecznik	obwodu	DC
Wykrywanie	przebicia	/	kontrola	sieci
Ochrona	przed	zamianą	polaryzacji	DC	/	zabezpieczenie	przeciwzwarciowe	AC	/	separa-
cja	galwaniczna
Jednostka	monitorowania	prądu	różnicowego	na	wszystkich	biegunach
Klasa	ochronności	(wg	IEC	62103)	/	kategoria	przepięciowa	(wg	IEC	60664-1)
Dane ogólne
Wymiary	(szer.	/	wys.	/	głęb.)	

Masa
Zakres	temperatur	pracy
Standardowy	poziom	emisji	hałasu
Zużycie	na	potrzeby	własne	(noc)
Topologia
Rodzaj	chłodzenia
Stopień	ochrony	(wg	IEC	60529)
Klasa	klimatyczna	(wg	IEC	60721-3-4)
Maks.	dopuszczalna	wilgotność	względna	(bez	skraplania)
Wyposażenie
Przyłącze	DC	/	przyłącze	AC
Ekran
Złącza:	RS485,	Bluetooth®,	Speedwire/Webconnect
Przekaźnik	wielofunkcyjny	/	Power	Control	Module
Gwarancja:	5	/	10	/	15	/	20	/	25	lat
Certyfikaty	i	dopuszczenia	(inne	na	zapytanie)	
	

Oznaczenie	typu

Dane techniczne Sunny Boy 
5000TL

Sunny Boy 
4000TL

4200	W
750	V

175	V	–	500	V	/	400	V
125	V	/	150	V
15	A	/	15	A
15	A	/	15	A
2	/	A:2;	B:2

4000	W
4000	VA

220	V,	230	V,	240	V	/	180	V	–	280	V
50	Hz,	60	Hz	/	−5	Hz	…	+5	Hz

50	Hz	/	230	V
22	A
1

0,8	przewzbudzenie	...		
0,8	niedowzbudzenie

1	/	1

97	%	/	96,4	%		

●
●	/	●

●	/	●	/	—	

●
I	/	III

490	/	519	/	185	mm		
(19,3	/	20,4	/	7,3	cali)

26	kg	(57,3	lb)
–25	°C	…	+60	°C	(–13	°F	…	+140	°F)

25	dB(A)
1	W

beztransformatorowy
konwekcja

IP65
4K4H
100	%

SUNCLIX	/	zacisk	sprężynowy
Graficzny
○	/	●	/	○

○	/	○
●	/	○	/	○	/	○	/	○

SB	4000TL-21

5250	W³
750	V

175	V	–	500	V	/	400	V
125	V	/	150	V
15	A	/	15	A
15	A	/	15	A
2	/	A:2;	B:2

4600	W
5000	VA²

220	V,	230	V,	240	V	/	180	V	–	280	V
50	Hz,	60	Hz	/	−5	Hz	…	+5	Hz

50	Hz	/	230	V
22	A
1

0,8	przewzbudzenie	...		
0,8	niedowzbudzenie

1	/	1

97	%	/	96,5	%	

●
●	/	●

●	/	●	/	—	

●
I	/	III

490	/	519	/	185	mm		
(19,3	/	20,4	/	7,3	cali)

26	kg	(57,3	lb)
–25	°C	…	+60	°C	(–13	°F	…	+140	°F)

25	dB(A)
1	W

beztransformatorowy
konwekcja

IP65
4K4H
100	%

SUNCLIX	/	zacisk	sprężynowy
Graficzny
○	/	●	/	○

○	/	○
●	/	○	/	○	/	○	/	○

SB	5000TL-21

Akcesoria

●	 Wyposażenie	standardowe	 		
○	 Opcja	 		
	—	 Niedostępne

¹		Nie	dotyczy	wszystkich	załączników	kra-
jowych	do	normy	EN	50438

²		4600	VA	przy	VDE-AR-N	4105	
³	4825	W	przy	VDE-AR-N	4105
4	Tylko	SB	3600TL-21,	SB	5000TL-21

Dane	aktualne	na	listopad	2013	r.	
Dane	dotyczą	warunków	znamionowych

Złącze	RS485		
DM-485CB-10

Zestaw	dodatkowego	
wentylatora
FANKIT01-10

Przekaźnik	wielofunkcyjny
MFR01-10

Złącze		
Speedwire/Webconnect	
SWDM-10

AS	4777,	C10/11,	CE,	CEI	0-21,	EN	50438¹,	G59/2,		
G83/1-1,	IEC	61727,	MEA4,	NRS	097-2-1,	PEA4,	PPC,	PPDS,	RD1699,		

RD	661,	UTE	C15-712,	VDE-AR-N	4105,	VDE0126-1-1

Power	Control	Module
PWCMOD-10



SMA Solar Technologywww.SMA-Solar.pl

www.SunnyPortal.com
Profesjonalne monitorowanie, zarządzanie i prezentowanie instalacji 
fotowoltaicznych
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SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M
Do SYSteMów wYSpowYch I SYSteMów 
podłączonych do sieci elektroenergetycznej

elastyczny
•	Do	instalacji	fotowoltaicznych	
produkujących	prąd	na	potrzeby	
własne,	zasilania	awaryjnego	i	
wyspowych	

•	Do	instalacji	jedno-	i	trójfazowych	
o	mocy	od	2	do	13	kW

•	Możliwość	współpracy	ze		
wszystkimi	ołowiowymi	i	wieloma	
litowo-jonowymi	akumulatorami

Bezpieczny
•	Sprawdzone	bezpieczeństwo	
przez	certyfikację	wykonaną	przez	
instytucję	zewnętrzną

•	Długa	żywotność	akumulatora	
dzięki	inteligentnemu	systemowi	
zarządzania	pracą	akumulatora

•	Niezawodna	praca	dzięki	wysokiej	
odporności	na	przeciążenia

efektywny
•	Maksymalna	sprawność	powyżej	
95	%

•	Wysoka	wydajność	całego	sys-
temu

•	Prosty	rozruch	i	łatwa	instalacja

SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M 
Idealne rozwiązanie do instalacji wyspowych i instalacji podłączonych do sieci  
elektroenergetycznej
Falowniki	Sunny	Island	3.0M/4.4M	idealnie	się	sprawdzają	w	systemach	wyspowych	i	w	systemach	podłączonych	do	sieci	elekt-
roenergetycznej	i	w	obu	przypadkach	zachwycają	swoimi	niewątpliwymi	atutami.	Użytkownicy	mogą	polegać	na	ponad	25-letnimi	
doświadczeniu	firmy	SMA	w	zakresie	produkcji	falowników	współpracującyh	z	akumulatorami.	Wysoka	klasa	ochronności,	szeroki	
zakres	 temperatur	 roboczych	 oraz	 odporność	 na	 przeciążenia	 zapewniają	maksymalny	 poziom	 bezpieczeństwa	w	 systemach	
wyspowych.	Inteligentne	zarządzanie	obciążeniem	i	energią	gwarantuje	niezawodne	działanie	również	w	sytuacjach	krytycznych.	
Falownik	Sunny	Island	stanowi	główny	element	SMA	Flexible	Storage	System	-	elastycznego	systemu	magazynowania	energii	przez-
naczonego	do	nowych	i	już	eksploatowanych	instalacji	fotowoltaicznych	-	falownik	magazynuje	wytworzony	przez	siebie	prąd	solar-
ny	i	wraz	z	Sunny	Home	Manager	zapewnia	inteligentne	zarządzanie	energią	we	własnych	czterech	ścianach.	Quick	Configuration	
Guide	i	intuicyjna	obsługa	umożliwiają	w	obu	przypadkach	szybki	i	prosty	rozruch.	Nowe	falowniki	Sunny	Island	3.0M	i	4.4M	są	
idealnym	rozwiązaniem	do	systemów	autonomicznych	i	systemów	podłączonych	do	sieci	elektroenergetycznej	o	mocy	do	13	kW.



Trójfazowy	system	wyspowy

Jednofazowy	system	podłączony	do	sieci	elektroenergetycznej

Charakterystyka	sprawności Wykres	mocy	w	zależności	od	temperatury



Dane techniczne
Sunny Island  

3.0M
Sunny Island  

4.4M
eksploatacja przy podłączeniu do publicznej sieci elektroenergetycznej lub generatora
Znamionowe	napięcie	wejściowe	/	zakres	napięcia	wejściowego	AC 230	V	/	172,5	V	…	264,5	V 230	V	/	172,5	V	…	264,5	V
Znamionowa	częstotliwość	wejściowa	/	dopuszczalny	zakres	częstotliwości	wejściowej 50	Hz	/	40	Hz	...	70	Hz 50	Hz	/	40	Hz	...	70	Hz
Maksymalny	prąd	wejściowy	AC 50	A 50	A
Maksymalna	moc	wejściowa	AC 11	500	W 11	500	W
praca w trybie wyspowym lub zasilania awaryjnego
Znamionowe	napięcie	sieci	/	zakres	napięcia	AC 230	V	/	202	V	...	253	V 230	V	/	202	V	...	253	V
Częstotliwość	znamionowa	/	zakres	częstotliwości	(regulowany) 50	Hz	/	45	Hz	...	65	Hz 50	Hz	/	45	Hz	...	65	Hz
Moc	znamionowa	(przy	Un	/	fn	/	25	°C	/	cos	φ	=	1) 2	300	W 3	300	W
Moc	AC	przy	25	°C	przez	30	min	/	5	min	/	3	sek. 3	000	W	/	3	500W	/	5	500	W 4	400	W	/	4	600	W	/	5	500	W
Moc	ciągła	AC	przy	45	°C 2	000	W 3	000	W
Prąd	znamionowy	/	prąd	zwarciowy	(wartość	szczytowa) 10	A	/	60	A 14,5	A	/	60	A
Współczynnik	zawartości	harmonicznych	(THD)	w	napięciu	wyjściowym	/	współczynnik	mocy	
przy	mocy	znamionowej <	4,5	%	/	−1	…	+1 <	4,5	%	/	−1	…	+1

Wejście dc akumulatora
Znamionowe	napięcie	wejściowe	/	zakres	napięcia	DC 48	V	/	41	V	...	63	V 48	V	/	41	V	...	63	V
Maksymalny	prąd	ładowania	akumulatora	/	znamionowy	prąd	ładowania	DC	/	
znamionowy	prąd	rozładowania	DC 51	A	/	45	A	/	51	A 75	A	/	63	A	/	75	A

Typ	akumulatora	/	pojemność	akumulatora	(zakres) Litowo-jonowy*,	FLA,	VRLA	/	100	Ah	...		
10	000	Ah	(ołowiowy)	50	Ah	...	10	000	Ah	(litowo-jonowy)

Regulacja	ładowania Metoda	ładowania	IUoU	z	automatycznym
ładowaniem	do	pełna

i	ładowaniem	wyrównawczym
sprawność / zużycie własne
Maksymalna	sprawność 95,3	% 95,3	%
Zużycie	własne	bez	obciążenia	/	tryb	czuwania 18	W	/	6,8	W 18	W	/	6,8	W
zabezpieczenie (urządzenie)
Zwarcie	AC	/	przeciążenie	AC ●	/	● ●	/	●
Ochrona	przed	niewłaściwą	biegunowością	DC	/	bezpiecznik	DC –	/	– –	/	–
Przegrzanie	/	głębokie	rozładowanie	akumulatora ●	/	● ●	/	●
Kategoria	przepięciowa	wg	IEC	60664-1 III III
dane ogólne
Wymiary	(szerokość	x	wysokość	x	głębokość) 467	mm	x	612	mm	x	242	mm

(18,4	inch	/	24,1	inch	/	9,5	inch)
467	mm	x	612	mm	x	242	mm

(18,4	inch	/	24,1	inch	/	9,5	inch)
Masa 44	kg	(97	lb) 44	kg	(97	lb)
Zakres	temperatur	pracy −25	°C	…	+60	°C

	(−13	°F	…	+140	°F)
−25	°C	…	+60	°C
	(−13	°F	…	+140	°F)

Klasa	ochronności	wg	IEC	62103 I I
Klasa	klimatyczna	wg	IEC	60721 3K6 3K6
Stopień	ochrony	według	EN	60529 IP54 IP54
Wyposażenie / funkcja
Obsługa	i	wyświetlacz	/	przekaźnik	wielofunkcyjny Zewn.	poprzez	SRC-20	/	2 Zewn.	poprzez	SRC-20	/	2
Systemy	3-fazowe	/	funkcja	podtrzymywania	akumulatorowego ●	/	● ●	/	●
Obliczanie	stanu	naładowania	/	ładowanie	pełne	/	ładowanie	wyrównawcze ●	/	●	/	● ●	/	●	/	●
Zintegrowany	układ	łagodnego	rozruchu	/	wsparcie	generatora ●	/	● ●	/	●
Czujnik	temperatury	akumulatora	/	przewody	komunikacyjne ●	/	● ●	/	●
Certyfikaty	i	homologacje www.SMA-Solar.com www.SMA-Solar.com
Gwarancja 5	lat 5	lat
Akcesoria
Do	systemów	wyspowych
Przewód	akumulatora	/	bezpiecznik	akumulatora ○	/	○ ○	/	○
Złącze	SI-COMSMA	(RS485) ○ ○
Stycznik	zrzutu	obciążenia	/	zewnętrzny	pomiar	prądu	akumulatora ○	/	○ ○	/	○
Ładowarka	do	Sunny	Island	SIC50-MPT ○ ○
Do	systemów	podłączonych	do	sieci	elektroenergetycznej
Przewód	akumulatora	/	bezpiecznik	akumulatora ○	/	○ ○	/	○
Złącze	SWDMSI-NR	(Speedwire) ○ ○
Sunny	Home	Manager	/	SMA	Energy	Meter ○	/	○ ○	/	○
Urządzenie	do	przełączania	na	zasilanie	awaryjne	(ze	źródła	zewnętrznego) ○ ○

●	Wyposażenie	standardowe	○	Opcja	—	Wyposażenie	niedostępne
Dane	dotyczą	parametrów	znamionowych
*	Producenci:	Akasol,	Leclanché,	LG-Chem,	SAFT,	Samsung,	Sony,	Dispatch	Energy,	Hoppecke
Oznaczenie	modelu SI3.0M-11 SI4.4M-11

stan wszystkich specyfikacji: sierpień 2014

SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M
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www.SMA-Solar.pl  sMA solar technology

sMA off-grid configurator
Program do projektowania i symulacji systemów wyspowych


