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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2018r. 

poz. 1202 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pt.: „Instalacje elektryczne przebudowy i 

modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie gm. Łaskarzew” sporządzony został zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 



 

I. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora 

 projekt architektoniczny 

 projekt technologiczny 

 uzgodnienia z Inwestorem 

 wytyczne branżowe 

 obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego  
 

2. Przepisy i normy  

Całość robót należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, 
przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznym, w tym: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ze zmianami 

 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U 2019 poz. 
1065 z czerwca 2019r ) 

Normy: 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP) 

 PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

 PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody 
ochronne 

 PN-HD 60364-5-56:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 6: 
Sprawdzanie 

 PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne  

 PN-EN 1838:2013-11E  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 



 

 PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: 
Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 
instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 

Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień 

 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem i przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla potrzeb 

przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie gm. Łaskarzew.   
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

 instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych  
 zasilania i rozdzielnic elektrycznych  

 instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

 instalacji siły i gniazd 230V 

 instalacje dla zasilanie technologii 

 instalacji odgromowej 

 instalacji fotowolataicznej 

 

Instalacje AKPiA dla potrzeb technologii stacji wodociągowej są przedmiotem oddzielnego 
opracowania.  

 

4. Charakterystyka obiektu – stan istniejący 

Obecnie w budynku stacji wodociągowej znajdują się instalacje elektryczne oświetlenia, siły i 
gniazd oraz zasilania urządzeń technologicznych. W budynku znajduje się rozdzielnica z której 
zasilone są instalacje elektryczne. Rozdzielnica zasilona jest zw złacza kablowo-pomiarowego 

zlokalizowanego w linii ogrodzenia działki. Istniejący budynek stacji zostanie poddany przebudowie i 

modernizacji oraz zostaną wymienione instalacje technologiczne. W związku z powyższym zachodzie 
konieczność wymiany instalacji elektrycznych.  

  

5. Przyłącze energetyczne i układ pomiarowy 

Przyłącze elektroenergetyczne wraz ze złączem kablowo pomiarowym do zasilania stacji istniejące.  
Moc przyłaczeniowa 15kW; moc zapotrzebowana po rozbudowie i modernizacji Pz= 40kW. Zgodnie z 

uzgodnieniami Inwestor na etapie budowy wystąpi do ZE o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Układ 
sieci istniejący.   
 

6. Zasilanie  

Istniejące zasilania budynku należy przebudować zapewniając zasilania podstawowe z sieci 
energetyki zawodowej oraz zasilanie rezerwowe z przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
W tym celu należy:  
- wykonać zasilanie podstawowe ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP. W tym celu należy wykonać  
zlz-t od złącza kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy RG przy budynku. W tym celu należy 
ułożyć w ziemi odcinek linii kablowej nn 0,4 kV typu YKXS 4x35 od istn złącza kablowo-pomiarowego 

ZKP do projektowanej rozdzielnicy RG przy budynku.  

- przed budynkiem zamontować kontenerowy agregat prądotwórczy z układem samo startu. Agregat 

dostarczyć z przyczepą jako wersję mobilną.    
- wykonać rozdzielnice główną RG z układem SZR-u przy budynku wraz ze skrzynką przyłączeniową 



 

do agregatu SA. Przy kontenerowym agregacie zamontować skrzynkę przyłączeniową SA w której 
zamontować zaciski do podłączenia zasilająco-sterującego mobilnego agregatu prądotwórczego. 
- wykonać zasilanie rezerwowe z agregatu do skrzynki połączeniowej agregatu SA oraz rozdzielnicy 

RG. Jako zasilanie rezerwowe należy ułożyć odcinek wlz-tu zasilającego typu YAKXS 4x35 od 

projektowanej rozdzielnicy zasilania rezerwowego SA do projektowanego rozdzielnicy RG przy 

budynku. Skrzynką agregatową zasilić z projektowanego agregatu przewodem oponowym giętkim w 
rurze DVR75.  W celu zasilania rezerwowego z rozdzielnicy głównej wyposażonej w układ SZR-u 

należy wykonać linie sterowniczą YKSY 7x1,5 do układu samo startu agregatu umożliwiając 
samoczynne przełączenie zasilania na zasilenia rezerwowe po zaniku napięcia w sieci energetyki 

zawodowej oraz sygnał pracy z agregatu i awarii do kasety sterowniczej w pomieszczeniu rozdzielni.    
 

7. Układanie kabli w ziemi 

Kable powinny być układane w wykopie linią falistą z zapasem 3% wystarczającym do 
skompensowania przesunięć gruntu, na podsypce z piasku o grubości warstwy 10cm. Odległość 
górnej powierzchni kabla nN od powierzchni ziemi powinna wynosić 0,7 m. Kabel na całej długości 
winien być oznaczony folią kablową z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze, układanej w 
odległości 25 cm nad kablem. Przy wejściu kabla do złącza, studni pozostawić zapasy zgodnie z 
normą PN-E/05125. Kable zaopatrzyć w tabliczki opisowe. Kabel zaopatrzyć po obu stronach opaski 

informacyjne zawierające informacje zgodnie z PN-76/E-05125: nazwę użytkownika, napięcie 
znamionowe, typ kabla, relację kabla, rok ułożenia. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego 
kabla z innymi urządzeniami podziemnymi projektowane kable chronić rurami ochronnymi DVK75. 

 

8. Montaż kontenerowego agregatu prądotwórczego 

 W celu zasilania rezerwowego przy budynku należy zainstalować przewoźny kontenerowy 

agregat prądotwórczy w obudowie zewnętrznej o mocy 74,8kVA zasilający budynek stacji jako źródło 
zasilania rezerwowego.  

W tym celu należy zainstalować mobilny agregat prądotwórczy w obudowie zewnętrznej o mocy 

74,8kVA ciągłej z układem samostartu wyposażony wyłącznik główny, wyposażony w homologowane 
podwozie jezdne zbiornikiem głównym paliwa na ramie głównej na 15h pracy ciągłej np. typu GI82 lub 

inny równoważny. Agregat powinien spełniać normy emisji spalin dla agregatów przewoźnych wymogi 
spalania STAGE III. W pomieszczeniu rozdzielni zainstalować kasetkę stanów pracy „praca sieć; 
praca agregat; awaria agregatu” 
Na ramie agregatu należy wykonać zbiornik paliwa umożliwiający ciągłą prace agregatu przez 15h 

przy pełnym obciążeniu. W skład zespołu wchodzi instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia oraz 

panel kontrolno-zasilający. Napięcie pracy 400/230V+-1%; częstotliwość 50Hz+-0,5%; napięcie 
instalacji 24V. Agregat powinien być wyposażony w instalacje potrzeb własnych 24V z akumulatorami, 
prostownikiem i automatyką.  

Po zamontowaniu agregatu należy wykonać instalację potrzeb własnych oraz wykonać instalację 
podłączenia zasilająco-sterującego do skrzynki SA. Przed pierwszym uruchomieniem do prób 
Wykonawca ma obowiązek zatankowania agregatu na czas prób oraz po próbach do uzupełnienia 
zbiornika paliwa w zbiorniku głównym i zapasowym do pełnej gotowości pracy agregatu 
prądotwórczego (do pełna). Wykonać instrukcje współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej, 
próby rozruchowe i szkolenie obsługi.  
 

9. Rozdzielnice elektryczne 

9.1 Rozdzielnica główna RG 

W celu zasilania obiektu stacji oraz rozprowadzenie energii elektrycznej należy zainstalować 
rozdzielnice elektryczną RG.  

W tym celu na zewnątrz przed budynkiem należy zainstalować rozdzielnice RG wyposażona 
w układ SZ-ru „sieć-agregat” z blokadą mechaniczną z członem zasilającym oraz  rozdzielczym dla 



 

zasilania rozdzielnic oddziałowych min. dla zasilania rozdzielnicy technologicznej RT i RH oraz 
rozdzielnic potrzeb własnych stacji RP znajdujących się w pomieszczeniu pompowni. 

W rozdzielnicy RG należy zainstalować: zabezpieczenia główne, układ SZR-u „sieć-agregat” 
na rozłącznikach z blokadą elektryczną i mechaniczną dla samoczynnego przełączania zasilania na 
zasilanie rezerwowe sieć-agregat, ochronniki przepięciowe klasy T1 skoordynowane oraz aparaty 

zabezpieczające wg. schematu ideowego zasilania. W rozdzielnicy wykonać sygnalizację „praca z 
sieci oraz „praca z agregatu” oraz zainstalować wewnętrzny miernik parametrów sieci wraz z 
przekładnikami.   

Rozdzielnice RG wykonać w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego II klasie izolacji min. 

IP44, przystosować do zamykania w systemie Master-Key, wyposażyć w tabliczkę opisową kabla i 
schemat złącza. Złącze należy zlokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E1. Rozdzielnica 

powinna posiadać uziemienie wartości R5  z uwzględnieniem współczynnika sezonowej 
rezystywności gruntu. W rozdzielnicy wykonać szynę N i PE oraz zachować istniejący układ sieci (dla 
sieci TNC szynę N i PE zmostkować i uziemić).   

 

9.2 Rozdzielnica główna RP 

Dla zasilania instalacji ogólnych siły i gniazd w pomieszczeniach stacji wodociągowej należy 
zainstalować rozdzielnicę RP. Rozdzielnicę wykonać w obudowie II z tworzywa, w II klasie izolacji i 

wyposażyć w rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe oraz pozostałe aparaty wg. schematu 
ideowego.  

 

10. Trasy kablowe 

Dla potrzeb rozprowadzenie głównych instalacji i wlz-tów instalacji projektuje się trasy kablowe. W tym 
celu w miejscach pokazanych na planie należy zainstalować koryta metalowe perforowane 100/60. 

Korytka instalować zgodnie z zaleceniami producenta do ścian lub stropów za pomocą typowych 
zawiesi.  

 

11. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać oprawami n/t typu LED z kloszem PC 

opalizowanym 35W; 4000Lm IP65. Przed wejściami do budynku zainstalować oprawy natynkowe LED 

IP65 z kloszem PC opalizowanym IP65 załączanych czujnikami ruchu ze wyłącznikiem zmierzchowym 
z regulowaną zwłoką czasową. W  sanitariatach stosować oprawy bryzgoszczelne typu plafoniera 

IP65 z kloszem opalizowanym ok 3000Lm. Ze względu na nieogrzewane pomieszczenia oprawy 
instalować przystosowane do pracy w temperaturach ujemnych. Wymagane natężenie oświetlenia w 
pomieszczeniach wykonać zgodnie z PN.  

Załączanie oświetlenia wykonać łącznikami instalacyjnymi bryzgoszczelnymi IP44. Łączniki 

instalować na wysokości 1,2m. Instalację wykonać przewodami jako YDYżo 3x(4;5)x1,5 n/t na 

korytkach lub w rurkach instalacyjnych, natomiast w pomieszczeniach dyżurki, WC oraz wiatrołapu itp. 
instalacje wykonać jako p/t.   

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz łączników pokazano na planach instalacji 
oświetlenia, oznaczenia poszczególnych lamp oświetleniowych podano w legendzie.  

 

12. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi urządzeń projekty je się oświetlenie awaryjne 
przestrzeni otwartych. Oświetlenie awaryjne stanowią oddzielne od oświetlenia podstawowego oprawy 
wyposażone w inwerter, z czasem podtrzymania 3h i z autotestem wyposażone w optykę symetryczną 

szerokokątną. Oprawy te są oznaczone symbolem AW1. Oprawy awaryjne powinny posiadać 
odpowiednie świadectwo dopuszczenia CNOBP. Praca opraw awaryjnych na ciemno. 

Wszystkie oprawy powinny posiadać stopień ochrony min. IP65 i być przystosowane do pracy w 

niskich temperaturach. 



 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosić min. 1lx w środkowej części ciągów 
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmującym nie mniej niż połowę jej szerokości 
powinno wynosić co najmniej 0,5lx. Dla stref otwartych wymagane natężenie oświetlenia powinno 
wynosić min. 0,5lx na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym tej strefy z wyłączeniem 

obwodowego pasa o szer. 0,5m. Instalację wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2
 układanym na n/t 

w rurkach i korytkach kablowych lub w pom. dyżrurki, wiatrołapu p/t. Rozmieszczenie opraw pokazano 

na rysunku, typy lamp podano w legendzie. Instalację wykonać wg. planu instalacji oraz schematu 

ideowego rozdzielnicy RP.  

  

13. Instalacja siły i gniazd ogólnego przeznaczenia 

W budynku projektuje się instalacje gniazd wtyczkowych. Instalację gniazd wykonać 
przewodami jako YDYżo 3x2,5 n/t w rurkach w pomieszczeniach technicznych, natomiast w 

pomieszczeniach wiatrołapu, WC oraz dyżurki itp. instalacje wykonać jako p/t.  Gniazda 230V 

stosować bryzgoszczelne IP44. Gniazd ogólne należy instalować na wysokości 1,2 m we wszystkich 
pomieszczeniach.  

Ponadto należy wykonać instalacje dla zasilania grzejników elektrycznych oraz osuszacza powietrza.  

Dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach technicznych należy zainstalować 
gniazda trójfazowe.  

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji, oznaczenia poszczególnych gniazd podano w 
legendzie. Instalację wykonać wg. planów instalacji oraz schematu ideowego rozdzielnicy RP. 

   

14. Instalacje zasilenia zasilania technologii 

Dla potrzeb zasilania technologii należy: 
- wykonać wlz-ty zasilający rozdzielnice technologiczną RT 

- wykonać wlz-t zasilający dla zasilania rozdzielnicy technologicznej ZH 

- wykonać zasilania dla zasilania pomp w studniach głębinowych A1 i S2 wraz z okablowanie 
sterującym dla sond. Kable dla zasilania pomp układac w ziemi wg pkt. 7. 

- wykonać okablowanie zasilające sterujące (bez podłączenia i uruchomianie urządzeń) do 
zasilania odbiorników technologicznych z rozdzielnicy RT, chloratora oraz pomp głębinowych.  
Zasilanie chloratora wykonać z rozdzielnic RT i zakończyć gniazdem dedykowanym. 

Rozdzielnice RT i ZH oraz okablowanie zasilająco-sterujące czujników, przetworników, 
przepływomierzy wraz z podłączeniem i uruchomieniem automatyki wg. AKPIA i technologii. 

 

15. Instalacja fotowoltaiczna 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

Sposób wpięcia projektowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej, 
Ochronę przeciwporażeniową, 
Ochronę przeciwprzepięciową, 
Dobór falownika, 
Dobór paneli PV, 
 

15.1 Sposób wpięcia projektowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej 

W celu wpięcie projektowanej instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wykonać 
poprzez wpięcia odpływ rozdzielnicy RG. Z odpływu rozdzielnicy RG należy wyprowadzić obwód do 
części RFV. Od strony DC falownika panele posiadają rozłącznik izolacyjny. Układ paneli 
powinien posiadać synchronizacje pracy z siecią oraz zabezpieczenie posiadają 
zabezpieczenie przed pracą wyspową 

 

15.2 Falownik 



 

Projektuje się falownik z możliwością lokalnego oraz zdalnego np. prze sieć LAN odczytu 

parametrów instalacji oraz produkowanej energii oraz mocy wytwarzanej przez panele. Falownik 

zainstalować w pomieszczeniu rozdzielni  

Parametry wejściowe  
Zakres MPP przy Pnom 420 V ... 800 V  

Min. napięcie DC / napięcie startowe 200 V / 250 V  

Napięcie stanu jałowego 1000 V 1000 V  

Liczba trackerów MPP 1   

moc maks. / tracker 3,5 kW  

Liczba ciągów 1   

Parametry wyjściowe  
Porty standard: Ethernet, USB, RS485 opcja: S0, 4-DI, 4-DO, WiFi  

Przekaźnik sygnału błędu zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A  
Złącza DC: wtyk do instalacji solarnych, AC: Wtyk AC DC:  
Temperatura otoczenia -25°C … +60°C 1 

Chłodzenie Wentylator regulowany zależnie od temperatury  
Stopień ochrony IP65  
Rozłącznik DC zintegrowany  
Dla uzyskania zakładanej mocy projektuje się 1szt.  

 

15.3 Moduły PV 

Panele należy zamontować na dachu na konstrukcjach wsporczych. Projektuje się 12 szt paneli. 

Projektuje się panele monokrystaliczne PV typu: PV o mocy panelu P 330Wp o danych technicznych: 

25-letnia gwarancja wydajności 10 lat 90% 25 lat 80%  
Rama aluminiowa lub stalowa cynkowana ogniowo 

Skrzynka solarna Klasa ochrony IP65 (klasa ochrony pożarowej 5VA), połączenia typu TYCO wtyk 
+/- Kabel łączący Typ Tyco Solarlok 4mm˛ puszka +/-, klasa ochrony IP 67  

 

15.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym projektuje się 
zastosowanie falownika w II k. izolacji. Należy również zastosować w II klasie izolacji obudowę z 
tworzywa tablicy RPV oraz obudowę z rozłącznikami po stronie DC. Jako uzupełnienie ochrony 
zastosowano wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowo prądowym o prądzie Id=30mA-U. 

Projektuje się również wszystkie elementy metalowe konstrukcji wsporczej do montażu paneli PV 
objąć instalacją połączeń wyrównawczych. Instalację tą należy wykonać przewodem Cu o minimalnym 
przekroju 25mm

2. Projektowaną instalację należy połączyć z istniejącą instalacją połączeń 
wyrównawczych oraz uziemieniem. Wartość rezystancji uziemienia powinna spełniać warunek 
Ru≤10Ω. 

 

15.5 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej projektuje się zastosowanie 
ochronników przeciwprzepięciowych T1+T2, U=1000V dla strony DC, oraz kl. T1 po stronie AC. 

Miejsce wpięcia w instalację przedstawiono na schemacie. Montaż ochronników należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy montażu ochronników należy zwrócić uwagę by wartość 
rezystancji przewodu uziemiającego ochronniki była jak najmniejsza. Obudowy ochronników oraz 
miejsca montażu należy tak dobrać by zminimalizować możliwość wystąpienia pożaru oraz umożliwiać 
łatwy dostęp w celu wykonywania prac kontrolnych. 

 

15.6 Sposób wykonania instalacji 
Panele PV na dachu należy instalować na dedykowanych stelażach. Panele w miarę możliwości 

powinny być skierowane ku południu pod kontem zbliżonym do 33º. Całą instalację elektryczną paneli 
należy wykonać dedykowanymi przewodami do instalacji fotowoltaicznych danego producenta typu 

PV ZZ-F 10mm2 . Przewody należy układać tak by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. 



 

Panele należy tak rozlokować na płaszczyźnie dachu by unikać zacienień. Przewody do budynku 
należy wprowadzać za pomocą dedykowanych przepustów wodoszczelnych. Miejsce montażu 
falownika i tablic należy dobrać tak by zapewnić łatwy dostęp do prowadzenia prac kontrolnych.  

 

15.7 Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym projektuje się 
zastosowanie falownika w II k. izolacji. Należy również zastosować w II kl. ochrony, obudowę. Jako 
uzupełnienie ochrony zastosowano wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowo prądowym o 
prądzie Id=30mA-A. Projektuje się również wszystkie elementy metalowe konstrukcji wsporczej do 

montażu paneli PV objąć instalacją odgromową. Instalację tą należy wykonać przewodem Cu o 
minimalnym przekroju 25mm2. Projektowaną instalację należy połączyć z istniejącą instalacją 
połączeń wyrównawczych. Wartość rezystancji uziemienia powinna spełniać warunek Ru≤10Ω. 

 

15.8 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej projektuje się zastosowanie 
ochronników przeciwprzepięciowych kl. C, U=1000V dla strony DC, oraz kl. C po stronie AC. Miejsce 

wpięcia w instalację przedstawiono na schemacie. Montaż ochronników należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta. Przy montażu ochronników należy zwrócić uwagę by wartość rezystancji 
przewodu uziemiającego ochronniki była jak najmniejsza. Obudowy ochronników oraz miejsca 
montażu należy tak dobrać by zminimalizować możliwość wystąpienia pożaru oraz umożliwiać łatwy 
dostęp w celu wykonywania prac kontrolnych. 

15.9 Obliczenia techniczne 

Moc zainstalowanych paneli  

PV 12x330Wp = 3960 Wp = 3,96kWp 

Projektuje się 12 paneli podzielonych na 1 falowniki do których będą połączone po 1 

łańcuchu połączonych szeregowo do MPPt.  

 

Obliczenia zabezpieczeń po stronie DC 

Brak konieczności stosowania. 
 

16. Główny wyłącznik prądu. 

Główny wyłącznik prądu zainstalowany w rozdzielnicy głównej RG przed wejściem do budynku. 
Należy go jednoznacznie oznakować i opisać.  

 

17. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych  

W związku przebudową i rozbudową należy wykonać nowe uziemienia otokowe. W tym celu 
wokół budynku należy wykonać uziemienie otokowe z bednarki FeZn 30x4.  

W pomieszczeniu rozdzielnicy RP należy zainstalować główną szynę uziemiająca GSU którą 

należy połączyć z uziemieniem oraz zaciskami PE rozdzielnicy głównej oraz oddziałowych. Połączenia 
główne GSU wykonać linka LgY żo 25mm2 lub bednarką FeZn 25x4. Na ścianach w pomieszczeniu 

hydroforni i chlorowni należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych z bednarki FeZn 25x4 układnej 
na uchwytach ściennych do której należy przyłączyć linkami LgY6 wszystkie metalowe elementy 

urządzeń technologicznych i instalacji technologicznej, korytek elektrycznych, metalowych elementów 
urządzeń i instalacji technologicznej.  Bednarkę pomalować na kolor żółto-zielony.  

 

18. Ochrona od przepięć 

W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych w rozdzielnicy głównej RG  

projektuje się ochronniki przepięciowe kl. T1 skoorydynowane; natomiast w rozdzielnicach 

oddziałowych zastosować ochronniki przepięciowe kl. T2, poziom ochrony 2,5kV, iu = 5kA (8/20) 



 

s. Rozdzielnice technologiczne powinny być wyposażone we własna ochronę przepięciową klasy 
T2. 

19. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Instalację wykonać jako pięcią (trój) przewodową z dodatkową żyłą ochronną PE. 
Dodatkową ochronę od porażeń stanowi samoczynne szybkie wyłączenie przez wyłączniki 
różnicowo-prądowe 30mA w obwodach odbiorczych. Dodatkowo wszystkie metalowe elementy 

urządzeń, wyposażenia i instalacji technologicznych należy objąć siecią połączeń 
wyrównawczych. Rozdzielnice RG oraz RP należy wykonać w obudowach II klasy izolacji jako 

dodatkowy środek ochrony od porażeń.  
 

20. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Wokół budynku należy wykonać uziemienie otokowe z bednarki 30x4. Uziemienie wykonać w 
odległości 1m od budynku. Z uziemienia wyprowadzić przewody uziemiające do złącz kontrolnych 

budynku. Wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi R5  5Ohm z uwzględnieniem 
współczynnika sezonowej rezystywności gruntu. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej 
rezystancji uziemienia uziom otokowy rozbudować o uziemienia prętowe z prętów ocynkowanych 
fi16.  

Od złącz kontrolnych należy wyprowadzić przewody odprowadzające z drutu dfeZn fi 8 do 
instalacji odgromowej na dachu. Przewody odprowadzające wykonać ocynkowanym drutem 
stalowym fi 8 na uchwytach na ścianach zewnętrznych i połączyć metalicznie poprzez złącza 
kontrolne z przewodem uziemiającym FeZn 25x4, który należy połączyć poprzez spawanie z 
uziemieniem budynku. Zaciski probiercze projektuje się na zewnętrznych ścianach w elewacji 
budynku na wysokości ok. +0,8 m nad poziomem gruntu.  

Na dachu  projektuje się instalacje odgromową z drutu fi 8 zainstalowana na uchwytach do 
pokrycia dachowego. W przypadku wykonania dachu z blachy o odpowiedniej grubości min 
0,5mm można ją wykorzystać jako zwód poziomy instalacji odgromowej. Do instalacji odgromowej 

na dachu należy połączyć wszystkie metalowe elementy np. obróbki blacharskie, rynny, 

wywietrzaki, okucia, włazy, za pomocą odpowiednich złącz skręcanych. Wszystkie elementy 

wystające ponad dach budynku (kominy, wywietrzaki itp.) należy wyposażyć w zwody poziome lub 

pionowe wystające ok. 20cm ponad element i połączyć drutem fi 8 ze zwodami poziomymi. Dla 

potrzeb ochrony instalacji fotowoltaicznej przewidziano iglice odgromowe wolnostojące h 1,5m, 

które połączyć z instalacją odgromową na dachu.   Połączenia należy wykonać poprzez uchwyty 
śrubowe i złącza krzyżowe.  

 

21. Uwagi końcowe 

Całość wykonać wg. obecnie aktualnie obwiązujących przepisów.  Po wykonaniu instalacji 

wykonać pomiary oraz próby, oraz dokumentację powykonawczą. Istniejące instalacje zdemontować.   
Podczas wykonywania prac należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i przestrzegać 

ściśle przepisów BHP obowiązujących w energetyce.  W rozdzielnicy wykonać szynę N i PE oraz 

zachować istniejący układ sieci (dla sieci TNC szynę N i PE zmostkować i uziemić). 
Całość instalacji wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami BHP i p.poż. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności wyrobów 
w tym oprawy awaryjne i urządzenia p.poż atest CNOBP.  Po wykonaniu robót teren należy wykonać 
uporządkować. Wykonać niezbędne próby i pomiary instalacji elektrycznych a protokoły pomiarów 
wraz atestami, certyfikatami na zastosowane urządzenia i dokumentację powykonawczą przekazać 
Inwestorowi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

II. Obliczenia techniczne  

Opis: Bilans mocy zapotrzebowanej  rozdzielnica RG Tablica 1

Nazwa Odb. rezerw. Pi

Lp. pomieszczenia Pi Kj/kz cos f tg f Pz Qz Sz Pz Sz Uwagi

i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVA] [kW]

1 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rozdzielnica główna RG 37,3 21,4 43,0 37,3 43,0 41,54

1 Rozdzielnica technologii RT 19,01 1,00 0,85 0,62 19,01 11,78 19,01

2 Rozdzielnica technologii R-ZH 12,00 1,00 0,85 0,62 12,00 7,44 12,00

3 Rozdzielnica potrzeb własnych RP 10,53 0,78 0,93 0,40 8,23 3,25 10,53

RAZEM 41,54 0,94 0,87 0,57 39,25 22,47 45,23 39,25 45,23 41,54

kjc =0,95 kjb=0,95 0,95 0,87 37,3 21,4 42,96 37,3 42,96 41,54

tgfzad cosfrzecz tgfrzecz Pz Qz Sz Pi

Nazwa Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. Pi

Lp. pomieszczenia Technol Sanitar Oświetl Gn 1-faz Kz cos f tg f Pz Qz Sz Pz Sz Uwagi

i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVA] [kW]

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rozdzielnica RP 9,85 1,50 0,48 8,70 0,78 0,94 0,36 8,23 2,97 8,75 8,23 8,75 10,53

1 Oświetlenie 0,48 0,90 0,93 0,40 0,43 0,17 0,48

2 Gniazda 230V 8,5 0,30 0,93 0,40 2,55 1,01 0,00

3 Switch/modem 0,20 1,00 0,93 0,40 0,20 0,08 0,20

4 Gniazda trójfazowe 9 0,30 0,93 0,40 2,70 1,07 9,00

5 Grzejnik elektryczny 1,50 1,00 0,98 0,20 1,50 0,30 0,85

6 Osuszacz 0,85 1,00 0,93 0,40 0,85 0,34 0,00

Nazwa Moc zapotrzebowana Odb. rezerw. Pi

Lp. pomieszczenia Technol Sanitar Oświetl Gn 1-faz Kz cos f tg f Pz Qz Sz Pz Sz Uwagi

i odbiornika [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVA] [kW]

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rozdzielnica RT 19,01 0,00 0,00 0,00 1,00 0,89 0,53 19,01 9,98 21,48 19,01 21,48 19,01

1 Pompa głebinowa 1 11 1,00 0,85 0,62 11,00 6,82 11,00

2 Pompa głebinowa 2 7,50 1,00 0,93 0,40 7,50 2,96 7,50

3 Chlorator 0,014 1,00 0,93 0,40 0,01 0,01 0,01

4 Automatyka 0,5 1,00 0,93 0,40 0,50 0,20 0,50

Moc zapotrzebowanaGrupy 

Grupy odbiorów -"Pi"

Grupy odbiorów -"Pi"

 
 
 

Opis: Dobór zabezpieczeń, przewodów i kabli na obciążalność długotrwałą Tablica 2

Nr 

ob

wo

du

Rozdzielnica Ps cosf Ib

Prąd 
zab. 

Zwar

ciow

ego

In typ   kabla
przekr

ój

przew

odno

ść
Iz kg Izkg L DU ki2 I2 1,45xIz Ib<In<Iz I2<1,45xIz

[kW] [---] [A] [A] [A] [mm
2
] [S/mm

2
] [A] [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]

1 Rozdzielnica główna RG 37,3 0,87 62,01 63,0 YKXS żo 4x 35,0 56 122 1,00 122,0 15 0,20 1,60 101 176,9 TAK TAK

2 Rozdzielnica RP 8,23 0,94 12,63 35,0 YKYżo 5x 10,0 56 60 0,80 48,0 5 0,05 1,60 56 69,6 TAK TAK

3 Rozdzielnica technologii RT 19,01 0,85 32,29 63,0 YKYżo 5x 25,0 56 101 0,80 80,8 8 0,08 1,60 101 117,2 TAK TAK

4 Rozdzielnica technologii R-ZH 12,00 0,85 20,38 35,0 YKYżo 5x 10,0 56 60 0,80 48,0 15 0,22 1,60 56 69,6 TAK TAK

5 Pompa głebinowa PG1 11,00 0,85 18,68 25,0 YKY żo 5x 10,0 56 52 1,00 52,0 0,01 1,60 40 75,4 TAK TAK

6 Pompa głebinowa PG2 7,50 0,85 12,74 16,0 YKY żo 5x 10,0 56 52 1,00 52,0 0,01 1,60 26 75,4 TAK TAK

7 Gniazdo trójfazowe 3,00 0,93 4,66 16,0 YKY żo 5x 2,5 56 20 1,00 20,0 0,01 1,45 23 29,0 TAK TAK

8 Agregat prądotwórczy 59,80 0,80 107,89 125,0 YKXSżo 4x 35,0 56 147 1,00 147,0 8 0,17 1,60 200 213,2 TAK TAK

 




















