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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna opracowania
−
−
−
−
−

Umowa z Inwestorem,
Wizja w terenie,
inwentaryzacja urz dze ,
dokumentacja projektowa stanu istniej cego,
obowi zuj ce normy, przepisy i rozporz dzenia.

2. Zakres opracowania
Zakres projektowanej inwestycji dotyczy ograniczenia zu ycia energii elektrycznej przez
instalacj o wietlenia boiska sportowego i instalacj o wietlenia zewn trznego Zespołu
Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie poprzez cz ciowe pokrycie
zapotrzebowania energi odnawialn . Projektowana inwestycja została podzielona na 3
etapy. W zakres opracowania poszczególnych etapów projektu wchodz nast puj ce
elementy:
1. 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,
− 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
rozł czników bezpiecznikowych NSL-00 i stworzenie układu 2–sekcyjnego szyn
zbiorczych) zlokalizowanej w rejonie stacji transformatorowej wraz z
posadowieniem zł cza pomiarowego RP-PV na potrzeby instalacji PV (szafka
zł czowa z tworzywa z fundamentem),
− wykonanie przył cza elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35mm2 długo ci
40m do pomieszczenia PV oraz wykonanie w pomieszczeniu instalacji
elektrycznej AC i DC,
− wykonanie instalacji uziemiaj cej.
2. ETAP 2. Modernizacja o wietlenia boiska sportowego:
− wymiana istniej cej linii kablowej typu YKXS 5x16mm2 na lini kablow YAKXS
4x120mm2 o długo ci około 150m,
− zabudowa szafki sterowniczej o wietlenia boiska RO1 (szafka zł czowa z
tworzywa z fundamentem),
− wymiana dwóch linii kablowych typu YKXS 5x16mm2 na linie kablowe typu YKXS
5x35mm2 o długo ci 90m i 25m,
− zabudowa na istniej cych masztach 24szt. na wietlaczy typu MPV507 – głowica
typu OZ3/104 (po 3 na wietlacze na maszt),
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− zabudowa 8szt. zł cz o wietleniowych z zabezpieczeniami poszczególnych
opraw o wietleniowych i układami zapłonowymi (szafka zł czowa z tworzywa z
fundamentem),
− wymiana oprzewodowania masztów o wietleniowych,
− wykonanie instalacji uziemiaj cej.
3. ETAP 3. Modernizacja o wietlenia zewn trznego (ulicznego):
− demonta 16szt. słupów o wietleniowych wraz z fundamentami i oprawami
o wietleniowymi – oprawa typu RF250W,
− posadowienie 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,
− wykonanie instalacji uziemiaj cej,
− rozbudowa instalacji PV o dodatkow bateri akumulatorów typu LGChem 3,2EX
kWh.
3. Rozwi zania techniczne
3.1. Etap 1. Budowa instalacji PV o mocy 5,10kWp z bankiem akumulatorów.
Instalacja PV – informacje ogólne
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. 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.
Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu i k t ich nachylenia oraz rodzaj
konstrukcji wsporczej zostały dobrane przy wykorzystaniu programów komputerowych: PV
SOL Premium 2016 i IBC Solar AG wspomagaj cych projektowanie instalacji PV
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.
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Podczas tych procesów ładowania optymalizacja zu ycia energii na potrzeby własne jest
wył czona.
Instalacja PV – strona DC instalacji
Poł czenia poszczególnych generatorów zostan
zrealizowane za pomoc
kabli
dedykowanych dla instalacji stałopr dowych fotowoltaicznych o przekroju ył roboczych
4mm2 (np. Radox125 Schrack). Kable ł cz ce poszczególne moduły fotowoltaiczne b d
mocowane do konstrukcji wsporczej samych modułów fotowoltaicznych. Kable pomi dzy
ł czeniami modułów PV, a falownikiem b d prowadzone na trasach kablowych
osłoni tych za pomoc rur osłonowych, przy czym rury osłonowe b d przystosowane do
pracy w przestrzeniach otwartych i b d odporne na promieniowanie UV. Falownik oraz
skrzynki przył czeniowo – zabezpieczaj ce PV1000/B/25/2 (z ochronnikami przepi
i
zabezpieczeniem DC typu topikowego) nale y zabudowa w pomieszczeniu PV.
Bateria akumulatorów typu LGChem RESU 6,4EX kWh o pojemno ci 126Ah zostanie
tak e zabudowana w pomieszczeniu PV i b dzie zabezpieczona wkładkami
bezpiecznikowymi DC o pr dzie znamionowym 63A (Batfuse-B.03). Kable DC pomi dzy
falownikiem Sunny Island, a bateri akumulatorów b d posiadły przekrój yły roboczej Cu
95mm2.
Instalacja PV – strona AC instalacji
Wszystkie falowniki po stronie AC zostan poł czone z rozdzielnic elektryczn w
pomieszczeniu PV za pomoc przewodów 750V typu YDY o 3x6mm2. W rozdzielnicy
zabezpieczenie falowników po stronie AC b d stanowiły wył czniki nadmiarowo-pr dowe
typu CLS6-B25A oraz wył czniki ró nicowopr dowe CFI6-40/2/0,03. Rozdzielnica zostanie
wyposa ona tak e w licznik wyprodukowanej energii elektrycznej brutto przez moduły PV.
Wyprowadzenie mocy z instalacji zostanie wykonane lini kablow YAKXS 4x35mm2 do
szafki zł czowej RK zlokalizowanej w rejonie stacji transformatorowej.
Szafka RK zostanie przebudowana zgodnie z rysunkiem nr 04. Na potrzeby sterowania
prac instalacji PV z bankiem akumulatorów przewidziano zabudow szafki pomiarowej
RP-PV wyposa onej w półpo redni układ pomiaru energii elektrycznej z licznikiem SMA
Energy Meter. Szafk RP-PV nale y ustawi bezpo rednio na tyłach zł cza RK.
Okablowanie obwodów pomiarowych wykona kablami YKSY 7x2,5 – obwody pr dowe
oraz YKY 5x1,5 obwody napi ciowe.
Instalacja PV – zabezpieczenie inwertera
Falownik SB 5000TL-21 posiada zespół zabezpiecze , które mo na w zale no ci od
wymaga odpowiednio nastawi . Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zabudowane
w falowniku zabezpieczenia nale y nastawi na nast puj ce warto ci:
− zabezpieczenie nadnapi ciowe: U=253 V, t=100ms,
− zabezpieczenie podnapi ciowe: U=195 V, t=100ms,
− zabezpieczenie nadcz stotliwo ciowe: f=51,0 Hz, t=100ms,
− zabezpieczenie podcz stotliwo ciowe: f=47,5 Hz, t=100ms,
− zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,
− ponowne przył czenie do sieci po awaryjnym wył czeniu: t=180s.
Falownik posiada zabudowane w sobie zabezpieczenie przed prac wyspow , które działa
na zasadzie monitorowania zmian cz stotliwo ci w sieci. W przypadku wyst pienia takiej
zmiany falownik jest natychmiast odł czany. Projektowany falownik posiada równie
blokad przeciw podaniu napi cia na sie b d c w stanie beznapieciowym. Natomiast
falownik Sunny Island 4.4M przeznaczony jest do zarówno do pracy wyspowej jak i pracy z
instalacj podł czon do sieci elektroenergetycznej.
Instalacja PV – ochrona przeciwpora eniowa
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Projektowane falowniki uniemo liwiaj
przepływ pr du zwarcia DC do instalacji
elektrycznej zmiennopr dowej AC.
Po stronie AC instalacji ochrona przeciwpora eniowa b dzie realizowana poprzez
samoczynne wył czenie zasilania za pomoc wył czników ró nicowopr dowych i
wył czników nadmiarowo-pr dowych.
Instalacja PV – ochrona odgromowa i przeciwprzepi ciowa
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 Eaton typu C.
Pomieszczenie PV – instalacja elektryczna
Rozdzielnic RPV pomieszczenia PV, projektuje si jako natynkow typu ONS1-7L firmy
Sypniewski o nast puj cych parametrach:
− napi cie znamionowe 230/400V 50Hz,
− układ sieci TN-C-S,
− stopie ochrony IP 43,
− ochrona przepi ciowa poziom C.
Rozdzielnic zestawi zgodnie z rysunkami oraz wyposa y w aparatur modułow na
szyn
TH-35. Zasilanie wykona
zgodnie z zał czonym schematem ideowym.
Rozdzielnica powinna by zaopatrzona w trwałe i czytelne tabliczki znamionowe.
Instalacj o wietlenia ogólnego w pomieszczeniu PV zaprojektowano w oparciu o norm
o wietleniow PN-EN 12464-1:2003. O wietlenie wewn trzne b dzie realizowane w
oparciu o oprawy o wietleniowe nastropowe ze wietlówkami zwykłymi. Obwody
o wietleniowe prowadzone b d n/t w rurkach PVC. Instalacj o wietlenia wykonano
przewodami YDY (YDYp) o przekroju 1,5mm2.
Dla celów ogólnego przeznaczenia zrealizowa
obwody gniazd 1–fazowych
wyprowadzone z rozdzielnicy RPV. Zastosowa gniazda zgodne z planem instalacji.
Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Wytrzymało izolacji
dla przewodów YDY – 450/750V. Wszystkie przej cia kabli i przewodów przez stropy
wykona w rurach RL o rednicach dostosowanych do przekroju przewodów. Obwody
gniazd wtykowych i odbiorów siłowych prowadzone b d n/t w rurkach PVC. Zasady
prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych – tylko w liniach prostych, równoległych do
kraw dzi cian i stropów. Dopuszcza si stosowanie przewodów, aparatów i urz dze
posiadaj cych wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone
znakiem bezpiecze stwa, wydanym przez uprawnion jednostk kwalifikuj 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.
Poł czenia wyrównawcze wykona przewodami miedzianymi zgodnie z rysunkiem nr 07.
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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 .
3.2. Etap 2. Modernizacja o wietlenia boiska sportowego.
Na potrzeby modernizacji o wietlenia terenu boiska sportowego przewidziano zabudow
24szt. nowych opraw o wietleniowych – na wietlaczy typu MPV507 firmy Philips,
zabudowanych na nowych głowicach typu OZ3/104. Oprawy zostan zabudowane w
układzie po 3szt. na maszt. Szczegółowe ustawienie na wietlaczy nale y wykona
zgodnie z projektem oblicze wietlnych zamieszczonym w zał cznikach. Przy ka dym z
masztów przewidziano zabudow
wolnostoj cej szafki wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego
wyposa onej
w
zabezpieczenia
poszczególnych
opraw
o wietleniowych i ich układy zapłonowe. Zasilanie poszczególnych na wietlaczy wykona
kablami typu YKY o 5x4,0mm2.
Ł czna moc elektryczna zainstalowanych opraw o wietleniowych b dzie wynosi
52,80kW.
Dodatkowo w projekcie przewidziano zabudow szafki sterowniczej o wietlenia boiska
oznaczonej jako RO1, wyposa onej w zabezpieczenia poszczególnych obwodów i
styczniki.
Z uwagi na wyst puj ce spadki napi wymieni nale y istniej c lini kablow typu YKXS
5x16mm2 uło on pomi dzy szafk RK, a nowoprojektowan szafk RO1 na lini kablow
typu YAKXS 4x120mm2 o długo ci około 150m. Dodatkowo istniej ce linie kablowe typu
YKXS 5x16mm2 od szafki RO1 do pierwszych masztów o wietleniowych odpowiednio
25m i 90m nale y zast pi kablami typu YKXS 5x35mm2. Projektowane odcinki kabli nN
0,4kV nale y prowadzi po trasie kabli istniej cych. W miejscach wskazanych na planie i
schemacie wykona uziemienia przewodu PEN (RO1) i przewodu PE (maszty).
Rezystancja uziemienia nie przekroczy warto ci Ru 30 . 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.
OBLICZANIE SPADKÓW NAPI
Obliczanie spadków napi
ODBIORY
od

M/1.4
M/1.4
M/1.3
M/1.2
M/1.1

do

M/1.4
M/1.3
M/1.2
M/1.1
RO1
RAZEM

O wietlenie Boisko - strona 1

TYPOWE

typ linii

s [mm2]

l [m]

YKXS
YKXS
YKXS
YKXS
YKXS

16
16
16
16
35

0
31
31
31
90
183

Pi [kW]

Obliczanie spadków napi
ODBIORY
od

M/2.4
M/2.4
M/2.3
M/2.2
M/2.1

do

M/2.4
M/2.3
M/2.2
M/2.1
RO1
RAZEM

ni [szt]

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

0
3
3
3
3

Sn[szt]

0
3
6
9
12
12

kj

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Pz [kW]

dU [%]

0,00
0,00
6,60
0,15
13,20
0,29
19,80
0,44
26,40
0,77
26,40
1,64
< Udop = 2%

O wietlenie Boisko - strona 2

TYPOWE

typ linii

s [mm2]

l [m]

YKXS
YKXS
YKXS
YKXS
YKXS

16
16
16
16
35

0
31
31
31
25
118

Pi [kW]

ni [szt]

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

0
3
3
3
3

Sn[szt]

0
3
6
9
12
12

kj

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Pz [kW]

dU [%]

0,00
0,00
6,60
0,15
13,20
0,29
19,80
0,44
26,40
0,21
26,40
1,09
< Udop = 2%
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Obliczanie spadków napi
ODBIORY
od

RO1
RO1

do

RO1
RO1
RAZEM

O wietlenie Boisko

TYPOWE

typ linii

s [mm2]

l [m]

YAKXS
YAKXS

120
120

0
150
150

Pi [kW]

ni [szt]

2,20
2,20

0
24

Sn[szt]

0
24
24

kj

1,000
1,000

Pz [kW]

dU [%]

0,00
0,00
52,80
1,18
52,80
1,18
< Udop = 2%

3.3. Etap 3. Modernizacja o wietlenia terenu zewn trznego i rozbudowa instalacji
PV.
Sie o wietlenia zewn trznego
Na potrzeby modernizacji o wietlenia terenu zewn trznego przewidziano wymian 16szt.
punktów wietlnych. W miejsce istniej cych słupów o wietleniowych zabudowane zostan
nowe słupy SO 6/3 o wysoko ci 6m. Słupy zostan zabudowane na typowych
fundamentach prefabrykowanych F-100 przeznaczonych do słupów o wietleniowych i
wyposa one w standardowe bezpiecznikowe zł cza słupowe typu 6652-000 Polam Nakło.
Na słupach zainstalowane b d oprawy o wietleniowe ze ródłami wiatła typu LED o
mocy 38W – oprawa typu LV LEDOS 3500, karta katalogowa w zał czeniu.
Istniej ce okablowanie sieci o wietleniowej nie ulega zmianie, podobnie jak sposób
sterowania i zał czania o wietlenia realizowany z istniej cej szafk sterowniczej RO.
W miejscach wskazanych na planach przewód PEN w słupach zostanie uziemiony.
Rezystancja uziemienia nie przekroczy warto ci Ru 30 .
Dzi ki wymianie 16szt. punktów wietlnych sieci o wietlenia terenu zewn trznego
zredukowano pobór mocy z 4kW do 0,608kW.
Instalacja PV – dobudowa dodatkowej baterii akumulatorów
Na potrzeby rozbudowy istniej cej baterii akumulatorów (bank akumulatorów) w instalacji
PV przewidziano doposa enie układu w dodatkow bateri typu LGChem 3,2EX kWh o
pojemno ci 63Ah. Nowa bateria zostanie sprz gni ta z istniej c . Instalacja elektryczna
DC jest dostosowana do zwi kszonej pojemno ci baterii akumulatorów.
4. Próby pomonta owe
Przed uruchomieniem obiektu wykona próby pomonta owe urz dze i układów
elektrycznych zgodnie z PN-HD 60364-6-61. Po zako czeniu robót elektrycznych nale y
sporz dzi dokumentacj powykonawcz , która zawiera powinna protokoły bada
pomonta owych instalacji elektrycznej i uziemiaj cej.
5. Wykonanie linii kablowych nN 0,4kV
Linie kablowe wykona zgodnie z PN-76/E-05125 oraz z N SEP–E004. Kable układa na
gł boko ci 0,7m i 0,5m (sie o wietleniowa) na 10cm warstwie piasku. Uło one kable
zasypa warstw piasku o grubo ci 10cm, a nast pnie warstw gruntu rodzimego o
grubo ci 25cm i przykry niebiesk foli . Zachowa odległo ci przy zbli eniach i
skrzy owaniach zgodnie z PN-76/E-05125 pkt. 3.1.6. w razie potrzeby stosowa osłony
rurowe firmy Arot. Skrzy owania i zbli enia wykona zgodnie z PN-76/E-05125 pkt. 3.1.7.
Rów kablowy nale y kopa r cznie. Na całej długo ci linii kablowej nale y zało y
identyfikator, na którym podana jest informacja o kablu, okre lona przez PN-76/E-05125.
Przed zasypaniem, projektowane przył cze kablowe podlega odbiorowi przez Inwestora i
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przez uprawnionego geodet . Po wykonaniu prac, teren nale y przywróci
pierwotnego.

do stanu

6. Uzbrojenie podziemne terenu
Ze wzgl du na istniej ce uzbrojenie terenu prace ziemne nale y prowadzi pod nadzorem
zgodnie z zał czonymi uzgodnieniami. W trakcie realizacji inwestycji nale y zabezpieczy
przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Nie wyklucza si istnienia w terenie innych
urz dze nie naniesionych na mapach.
7. Ochrona drzew i krzewów
Na trasie projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinania drzew lub krzewów.
8. Ograniczenia w ruchu drogowym i pieszym
Realizacja inwestycji mo e spowodowa krótkotrwałe ograniczenia w ruchu drogowym i
pieszym. Wykonawca prac zobowi zany jest wykona prace w sposób nieuci liwy dla
u ytkowników, zapewniaj c dojazd i doj cie do posesji. Po wykonaniu prac nale y teren
przywróci do stanu pierwotnego. Przej cia pod drogami wykona metod przewiertu lub
przecisku na gł boko ci minimum 1m poni ej niwelety drogi.
9. Uwagi ko cowe
1. Prace monta owe b d wykonywane w pobli u czynnych urz dze energetycznych i w
miejscach publicznych, wobec tego nale y zachowa szczególne rodki ostro no ci.
Prace musz wykona tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.Ustaw
nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla osób zajmuj cych si eksploatacj urz dze , instalacji i sieci
energetycznych okre la Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.
W czasie prac monta owych, miejsca niebezpieczne zabezpieczy przed dost pem
osób postronnych. Projekt wykonano zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Realizacja
obiektu odbywa si b dzie systemem zleconym Inwestora, przy zastrze eniu
zapewnienia kierownictwa i nadzorowania robót przez osob uprawnion , zgodnie z
ogólnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków
technicznych wykonywania robót, przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów
przeciwpo arowych w budownictwie.
2. W czasie budowy linii obj ochron punkty osnowy geodezyjnej.
3. Wszystkie materiały u yte do wykonania inwestycji musz posiada niezb dne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
10. Informacja BIOZ
10.1 Przewidywane zagro enia przy realizacji robót:
− prace w pobli u napi cia,
− prace na wysoko ci.
10.2
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu:
− szkolenie bhp oraz stosowanie technologii prowadzenia prac z
wykorzystaniem uziemie , ogrodze , pomostów oraz tablic ostrzegawczych.
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Prace przy czynnych urz dzeniach mog wykona tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw art. 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r
„Prawo Energetyczne”.
Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmuj cych si eksploatacj urz dze ,
instalacji i sieci energetycznych okre la Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Wykonawc realizuj cego budow wg niniejszego opracowania obowi zuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów,
które nie mogły by omówione w projekcie.
Projektant o wiadcza, e niniejszy projekt został sporz dzony zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma słu y .
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OBLICZENIA
1. Bilans mocy
Bilans mocy instalacji PV podano na schemacie ideowym rozdzielnicy RPV. Dzi ki
wymianie 16szt. punktów wietlnych sieci o wietlenia terenu zewn trznego zredukowano
pobór mocy z 4kW do 0,608kW.
2. Dobór przewodów
Dobór przewodów i zabezpiecze zwarciowych obwodów dokonano w oparciu o
obowi zuj ce przepisy i normy. Dobrana aparatura zapewnia zabezpieczenie przewodów i
kabli od skutków powstałych przeci e i zwar .
IB < In < Iz
I2 < 1,45 x IZ
3. Obliczenia spadków napi
Wypadkowy spadek napi cia nie przekracza warto ci dopuszczalnej.
4. Obliczenia skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej
Zgodnie z wymogami pkt. 413.1.3.3 PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona
przeciwpora eniowa” w ka dym przypadku:
ZS x Ia < Uo = 230V
W przypadku zabudowy wył czników ró nicowopr dowych w poprawnie poł czonej
instalacji TN-C-S ochrona jest zawsze skuteczna.
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RYSUNKI
Rys. 01. Plan sytuacyjny – orientacja
Rys. 02. Projekt zagospodarowania terenu. Plan linii kablowej nN 0,4kV na potrzeby
instalacji PV
Rys. 03. Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci kablowej nN 0,4kV o wietlenia
terenu i płyty boiska
Rys. 04. Schemat ideowy przebudowywanej szafki RK i projektowanej szafki RP-PV
Rys. 05. Schemat ideowy rozdzielnicy RPV
Rys. 06. Elewacja rozdzielnicy RPV
Rys. 07. Schemat ideowy instalacji PV
Rys. 08. Schemat ideowy sieci o wietlenia terenu boiska sportowego
Rys. 09. Schemat ideowy sieci o wietlenia terenu zewn trznego
Rys. 10. Schemat ideowy szafki sterowniczej RO1 i szafki ZO
Rys. 11. Plan instalacji elektrycznej w pomieszczeniu PV

Zał czniki:
- obliczenia projektowe doboru komponentów instalacji PV
- obliczenia wietlne terenu boiska sportowego
- dokumentacje techniczne instalowanej aparatury
- schematy istniej cych szafek RP, RK i RO

