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1. OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania: 

• umowa zawarta z Inwestorem,  

• projekty branżowe 

• warunki techniczne 

• opinia geotechniczna 

• obowiązujące normy i przepisy 

• wizja lokalna 
 

1.1  Temat opracowania 

 Tematem opracowania są instalacje elektryczne w adaptowanym budynku 
biurowym w Poznaniu 

 

1.2  Zawartość opracowania 

 Niniejsza dokumentacja zawiera: 
 opis techniczny, 
 rysunki techniczne. 
 
 

1.3  Instalacje odbiorcze elektryczne 

W budynku projektowanej szkoły projektuje się następujące instalacje elektryczne: 
 instalacje okablowania strukturalnego,  
 oświetlenia ogólnego, 
 oświetlenia awaryjnego, 
 oświetlenia ewakuacyjnego, 
 gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
 instalacja dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, 
 

1.4  Stan istniejący 

W obiekcie znajduje się istniejąca rozdzielnica główna w pom -1.02, połączona linią 
zasilającą YAKXS 4x240mm2 ze złączem kablowo – pomiarowym ZKP w granicy działki. 
Linia zasilająca poprowadzona jest przez skrzynkę złączową ZK1 w której został 
umieszczony rozłącznik izolacyjny z cewką wzrostową, połączoną z przyciskami 
pożarowymi. Z RG wyprowadzono WLZ zasilające rozdzielnice oddziałowe. WLZ 
wykonano jako kable 5x16mm2. W obiekcie wykonano również oświetlenie toalet oraz 
pomieszczeń technicznych takich jak węzeł cieplny. Wykonano również instalację 
odgromową. W rozdzielnicy RG zainstalowano szynę wyrównawcza do której podłączone 
zostały metalowe element. Wykonane zostało również zasilanie dźwigu osobowego oraz 
central wentylacyjnych. Moc obliczeniowa budynku nie ulega zmianie. Wykonane zostały 
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wszelkie niezbędne instalacje elektryczne w tym instalacje elektryczne węzła cieplnego. 
 

 

1.5  Zasilanie budynku i rozdział energii. 

Zasilanie  budynku będzie realizowane zgodnie z istniejącymi warunkami 
przyłączeniowymi. 

Zasilanie do nowoprojektowanych obiektów będzie poprowadzone ze złącza ZKP. 
Napięcie doprowadzone do obiektu ma wartość 400/230V. Moc obliczeniowa 
nowoprojektowanego obiektu wynosi Po=120[kW] 
 

 Instalacje elektryczne piwnicy zasilane są z rozdzielnicy Rpi, 
 Instalacje elektryczne węzła cieplnego z rozdzielnicy Rwc (istniejące) (wg 

Oddzielnego opracowania), 
 Instalacje elektryczne parteru z rozdzielnicy Rp1, Rp2, 
 Instalacje elektryczne I piętra zasilane są z  rozdzielnicy R11,R12, 
 Instalacje elektryczne II piętra zasilane są z  rozdzielnicy R21,R22, 
 Instalacje elektryczne dachu zasilane z rozdzielnicy R21,R22, 
 Instalacja fotowoltaiki połączona z rozdzielnicą Rpv. 

 
W nowoprojektowanych rozdzielnicach należy wykonać, zgodnie z dokumentacją, 

zabezpieczenia różnicowo-prądowe, układ ochronników, zabezpieczenia nadprądowe 
poszczególnych obwodów, połączenie uziemiające z uziomem szyny uziemiającej i 
połączenia wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu 
ochronnego.  

Rozdzielnice znajdujące się w ciągach komunikacyjnych (ewakuacyjnych) muszą 
posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ścian. 

 
Po odbiorze obiektu, należy mierzyć przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 

współczynnik mocy cosφ na zaciskach przyłączeniowych obiektu. W przypadku 
stwierdzenia, że współczynnik ten jest mniejszy niż ten wynikający z wymagań Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, należy dobrać odpowiednią baterię kondensatorów w celu 
kompensacji mocy biernej. Baterię przyłączyć bezpośrednio do RG.  

 
Minimalne parametry zastosowanych przewodów wewnętrznych 
Napięcie próbne 4000V 
Żyły giętkie, klasa 5 wg. IEC60228 
Żyły czarne z numerami + PE 
Maks. Temperatura żyły+80°C 
 
Minimalne parametry zastosowanych przewodów typu YKY 
Minimalny promień gięcia dla połączeń nieruchomych: 4 x średnica zewnętrzna 
Żyły giętkie, klasa 5 wg. IEC60228 
Żyły czarne z numerami+PE 
Maks. Temperatura żyły+80°C 
 
Minimalne parametry zastosowanych przewodów sterownicznych 
Napięcie próbne 4000V 
Żyły giętkie, klasa 5 wg. IEC60228 



 

E5 

Żyły czarne z numerami+PE 
Maks. Temperatura żyły+80°C 
 
 
Minimalne parametry zastosowanych przewodów LAN 
350 MHZ  
4x2xAWG23 
CPR –klasa Eca 

 

2. OŚWIETLENIE 

W ramach projektu elektrycznego (oświetlenia) w obiekcie zastosowano oprawy 
ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne z uwzględnieniem zasilania sprzed przełącznika tak, 
aby w sytuacjach zaniku napięcia, poprzez autonomiczne zasilanie zapewniały 1 godzinne 
podtrzymanie energii elektrycznej. Należy stosować przewody N2XH-j 5x1,5 mm2. 
W ramach oświetlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oświetleniowe które 
stanowią jednostki autonomiczne nie wymagające żadnego systemu sterującego 
jednocześnie zapewniając oświetlenie zgodnie z obowiązującą normą uzależnioną od 
przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy są wyposażone w zestaw sensorów 
umożliwiających reakcję oprawy na obecność osób oraz dostarczenie optymalnej ilości 
energii w taki sposób, aby jedynie kompensowały niedobór ilości światła słonecznego.  
 
Przewidziano, iż każda z grup opraw znajdujących się w pomieszczeniu posiadać będzie 
przełącznik dzwonkowy który umożliwia: 

 Włączenie zespołu opraw na wartość 100% zasilacza; 
 Wyłączenie opraw na wartość 0%; 
 Przełączenie opraw na automatyczną regulację ilości natężenia oświetlenia w 

luksach zgodnie z Polską normą uzależnioną od przeznaczenie pomieszczenia. 
 

 W pełni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego układu czujnik obecności osób, 
czujnik zdalnego pomiaru luksów, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje 
możliwość dowolnego wysterowania natężenia oświetlenia poprzez użytkownika zgodnie 
ze swoimi oczekiwaniami.  
Tak skonstruowany sposób działania stanowi rozwiązanie optymalne pod względem 
inwestycyjno-kosztowym zapewniając absolutną optymalizację zużycia energii 
elektrycznej. 

Zastosowane oprawy wykorzystują źródła o wydajności  nie mniejszej niż 200 
lm/WAT. 

Zastosowane rozwiązanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty 
ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane są do obsługi wyłącznie 
elektrycznej a wszelkie koszty w obrębie zakupu oprogramowania są wyeliminowane 
całkowicie z powodu bezpłatnego dostarczania przez producenta. Połączenie opraw 
pomiędzy przełącznikiem wykonane są wyłącznie kablem N2XH-j eliminując dodatkowe 
kable magistralne, które zawsze zwiększają koszt inwestycji. W obrębie opracowania 
wybrany został produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i 
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charakteru pracy budynku. 
 Automatyczna regulacja natężenia oświetlenia umożliwiająca regulację mocy 

zasilacza do zadanej wartości luksów oraz procentowej wartości mocy zasilacza 
wskazanej przez użytkownika. 

 Płynna regulacja natężenia oświetlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum 
dwa tryby regulacji) między ustalonymi przez użytkownika poziomami natężenia 
oświetlenia od 1 lx do 600 lx. 

 Czujnik pomiaru natężenia oświetlenia nie wystaje więcej niż 1mm poza oprawę. 
 Układ sensorów wbudowany w oprawę oświetleniową. 
 Pomiar natężenia oświetlenia bezpośrednio na oświetlanej powierzchni 
 Wbudowany czujnik ruchu o średnicy działania 5 metrów przy wysokości 2,6 m oraz 

regulację przez użytkownika zwłoki zadziałania od 10 sekund do 10 minut. 
 Detekcja czujnika musi umożliwić w zależności od wyboru użytkownika następujące 

akcje: 
-detekcja uruchomiająca oprawę; 
-detekcja zmieniająca poziom natężenia oświetlenia. 

 Wymaga się aby czujnik oraz oprawa produkowane były przez jednego producenta. 
 Możliwość podpięcia do oprawy kabla zakończonego złączem RJ45. 
 Możliwość oceny ruchu po budynku dzięki dedykowanemu oprogramowaniu. 

 

2.1  Opis opraw 

  
Oznaczenie Zdjęcie Opis techniczny 

C5o 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 35,6W 
Strumień oprawy: 4855lm 
Skuteczność świetlna: 120lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 4 

C5o1 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 35,6W 
Strumień oprawy: 4855lm 
Skuteczność świetlna: 120lm/W 
Kolor: Biały półmat  
Adapter: tak 
Ilość pasów LED: 4 
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C5o2 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 35,6W 
Strumień oprawy: 4855lm 
Skuteczność świetlna: 120lm/W 
Kolor: Biały półmat  
Adapter: tak 
Ilość pasów LED: 4 

C6o 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 52,4W 
Strumień oprawy: 7280lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 6 
 

C6o1 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 52,4W 
Strumień oprawy: 7280lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 6 
Adapter: tak 
 

C6o2 

 

Wymiary: 59,7x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 52,4W 
Strumień oprawy: 7280lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 6 
Adapter: tak 
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C7o 

 

Wymiary: 119,8x59,7x10 
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 35,6W 
Strumień oprawy: 4710 lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 4 
Adapter: tak 
 

D2o1 

 

Typ: Downlight  
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 18,8W 
Strumień oprawy: 2410 lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 2 
Adapter: tak 
 

D2o2 

 

Typ: Downlight  
CRI/Ra: 83% 
Moc oprawy: 18,8W 
Strumień oprawy: 2410 lm 
Skuteczność świetlna: 118lm/W 
Kolor: Biały półmat 
Ilość pasów LED: 2 
Adapter: tak 
 

H1o 

 

Wymiary: 125,5x5,5x7,1 
Masa: 2,8kg 
Ilość LED: 84 
Moc oprawy: 42,4W 
Strumień oprawy: 3364lm 
Skuteczność świetlna: 85lm/W 
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Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy równoważne nie mogą posiadać 
parametrów technicznych gorszych niż wskazane. 
 
Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt równoważny, ale ciąży na nich obowiązek 
udowodnienia tej równoważności.  W tym celu muszą przedstawić następujące dokumenty 
potwierdzające równoważność zastosowanych materiałów: 
 

 przedstawić karty katalogowe  użytych w swojej ofercie opraw wraz z deklaracjami 
CE wystawionymi przez producenta lub  wprowadzającego oprawy na rynek polski , 
udowadniające, że zaproponowane oprawy posiadają parametry nie gorsze jak 
użyte w projekcie 

 wykonać obliczenia fotometryczne wszystkich modernizowanych pomieszczeń jak 
w projekcie  przy zachowaniu takich samych parametrów początkowych jak 
wymiary sali, wysokość i rozmieszczenie opraw 

 obliczenia fotometryczne muszą udowodnić spełnianie wymagań normy PN EN 12 
464-1:2011 ( 2004)  dla poziomu natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy 

 w celu  umożliwienia weryfikacji wykonanych obliczeń wykonawca ma dostarczyć 
pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym IES lub 
LDT na nośniku elektronicznym.    

 
Wykonawca jest odpowiedzialny, że zaproponowane oprawy równoważne  po 
zainstalowaniu spełnią wymogi  opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004)  w 
zakresie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki 
pomiaru średniego natężenia oświetlenia muszą być co najmniej na takim samym 
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzględnieniu  współczynnika zapasu z obliczeń 
fotometrycznych 0,8  ( to oznacza, że rzeczywiste średnie natężenie w pomieszczeniu 
zaraz po modernizacji ma być o 20% większe jak norma- te 20% to zapas na starzenie się  
opraw ) .  Pomiary należy wykonać we wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach 
przyjętych w projekcie dla danego pomieszczenia. 

 
Oprawy jako element wykończenia wnętrza, elementy widoczne, muszą być 

zaakceptowane przed zabudowaniem przez Projektanta\Architekta. Oprawy w całym 
obiekcie ze względu na eksploatację i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne muszą być 
dostarczone jako produkty jednego producenta. Czujnik sterujący oprawą musi być 
produkowany przez tego samego producenta co oprawa. Ze względów architektonicznych 
nie dopuszcza się okrągłych czujników montowanych po środku oprawy. 

 
 

3. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH 

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy zastosować 
przewody o przekroju żył 2,5 mm2. Całość instalacji w pomieszczeniach technicznych, 
administracyjnych i ciągach komunikacyjnych zaprojektowano w układzie TN-S. 
 Zasilani odbiorów trójfazowych należy wykonać przewodami zgodnymi ze 
schematami rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano jako 
wykonane z materiałów bezhalogenowych.  
 
 

a) Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 
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 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 
 Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz 
 Prąd znamionowy:   16A  
 Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” 
 Gwarancja:  6 lat  
 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 
 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. 

pazurków 
 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 

 
 

b) Gniazda zasilające podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 
 Możliwość zamontowania w  6-krotnych ramkach – bryzgoszczelność IP44 
 Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna: 

  

 Napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz 
 Prąd znamionowy:   16A  
 Wyposażone w styk ochronny typu „bolec” 
 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 
 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. 

Pazurków 
 
c) Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: 
 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 
 Możliwość umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i 

telefonicznego 
 Dostępne kategorie: 6, 6 ekranowane 
 Gniazda kat.6 – dostępne z przesłonami przeciw-kurzowymi: 
 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 
 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. 

pazurków 
 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 
 
 
d) Ramki  - wymagania: 
 Ramki do 6-cio krotne uniwersalne (możliwy montaż poziomy i pionowy) 
 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. 

Pazurków 
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e) Przycisk zwierny 
 Możliwość zamontowania w ramkach wielokrotnych 
 Napięcie znamionowe: 250V 
 Prąd znamionowy:   10 AX  
 Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasnące (niepodtrzymujące płomienia) 
 Przystosowane w instalowanie w puszkach Ø60 za pomocą wkrętów lub tzw. 

pazurków 
 Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP2x 

 
f) Trasy kablowe 

 
Trasy kablowe prowadzić korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo metodą 
Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mieć wysokość 
burty 50mm z wyłączeniem tras o klasie potrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz 
E90 wg DIN 4102-12. Koryta kablowe należy wykonać z blachy o grubości 0,7mm do 
szerokości koryta 300mm oraz z blachy 1mm powyżej szerokości 300mm. Grubość blachy 
drabin kablowych powinna wynosić 1,5mm. Wszystkie korytka należy podwieszać w 
sposób trwały i pewny. Trasy kablowe biegnące wzdłuż ścian powinny być montowane na 
wysięgnikach. W miejscach gdzie występuje strop betonowy zaleca się montaż na dwóch 
prętach gwintowanych i ceowniku. Drabiny kablowe w szachtach należy mocować w 
pionie do ściany za pomocą uchwytów trójkątnych. Rozstaw podwieszeń dla tras 
kablowych należy dostosować do nośności koryta lub drabiny przy założeniu jego 
maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 2m. Trasy kablowe na dachu należy 
wykonać z koryt kablowych perforowanych cynkowanych ogniowo metodą zanurzeniową 
PN-EN ISO 1464:2011. Do koryt i kształtek należy zastosować pokrywy oraz zapinki 
pokryw. Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. W 
przypadku tras kablowych o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60 oraz E90 
dopuszcza się stosowanie zespołów specjalnych (ponadnormatywnych), które posiadają 
inne parametry niż określone w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do 
sposobu mocowania, grubości materiałów, rodzaju podłoża, rodzaju materiału i rodzaju 
powłoki np. korytka siatkowe konstrukcje z większym rozstawem punktów zawieszenia itp. 
Instalacje elektryczne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy 
wyposażyć w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ognioodpornych lub innych 
rozwiązań systemowych zapewniających klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż klasy 
odporności ogniowej wymaganej dla danych ścian lub stropów. 

 

4. INSTALACJA ODGROMOWA 

 
Nie projektuje się instalacji odgromowej. Istniejąca instalacja odgromowa pokrywa cały 
obszar dachu. W razie konieczności należy uzgodnić przebudowę instalacji odgromowej z 
Projektantem na etapie budowy. 

 

5. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

W obiekcie w rozdzielnicy RG  zainstalowano szyny PE, do której przewidziano 
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przyłączenie przewodu PE instalacji i odgałęzienia FeZn 30x4 mm od uziomu instalacji 
piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać połączenia 
wyrównawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do elementów 
metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewów, brodzików i umywalek. Uziemić 
należy również wszystkie metalowe obudowy urządzeń elektrycznych takich jak centrale 
wentylacyjne, pompy wody itp. 

6. SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ 

Do ochrony od porażeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I 
klasie izolacji zaprojektowano wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe działania 
bezpośredniego o prądzie różnicowym  ΔIr = 30 mA. 
Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S. 
 

7. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA ZDROWIA 

 
Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią, przy prawidłowej 

eksploatacji, zagrożenia dla środowiska i przebywających w jej pobliżu ludzi. Linie są 
odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace 
związane z budową linii należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. 
  Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie  materiały posiadające atesty 
lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. 
 

8. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania do 
Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników. 
 
W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzętu 
określonych producentów. Do wykonania instalacji można zastosować równoważne 
produkty innych producentów. 
 

9. OBLICZENIA TECHNICZNE 

9.1  Obliczenia oświetlenia 

Obliczenia oświetlenia wnętrz wykonano zgodnie z Normą PN - EN 12464 - 1 „ 
Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część  1:  Miejsca pracy we wnętrzach”. 
Obliczenia wykonano przy użyciu  programu obliczeniowego „DIALUX 4.10 Light”. Wyniki 
obliczeń wartości średniej natężenia oświetlenia oraz wartości przyjętych z normy podano 
w tabeli na planach instalacji elektrycznej. 
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9.2  Obliczenia obwodów i linii zasilających 

 
Obliczenia obwodów i linii zasilających poszczególne rozdzielnice wykonano dla 

mocy obciążenia wynikających z mocy przyłączonych odbiorników (mocy zainstalowanej). 
Do obliczeń mocy i prądu obciążenia przyjęto współczynniki zapotrzebowania, o wartości 
odpowiadającej technologii użytkowania odbiorników oraz współczynniki mocy 
odpowiadające charakterowi zasilanych odbiorników. 
 
 
Obliczeń mocy obciążenia dokonano wg zależności : 

 

𝑃 = 𝑃 ∗ 𝑘  

 
 
gdzie: 
POR – moc obliczeniowa rozdzielnicy [W] 
Pi – moc odbiornika [W] 
ki – współczynnik jednoczesności [-] 
g – liczba obwodów [-] 
 
Obliczeń prądu obciążenia dokonano według zależności : 
 

𝐼 =
𝑃

𝑈 ∗ cos(𝛼)
 

 

Przy zasilaniu jednofazowym 
 
 
 
 

𝐼 =
𝑃

√3𝑈 ∗ cos(𝛼) ∗ 𝜂
 

 
gdzie: 
POR – moc obliczeniowa rozdzielnicy [W] 
U – napięcie zasilające [V] 
cos(α) – współczynnik mocy [-] 
η – sprawność [-] 
 

Przy zasilaniu trójfazowym 

Obliczeń spadku napięcia w poszczególnych obwodach dokonano w trybie roboczym 
według zależności : 
 
 
        

𝛥𝑈 =
∗ ∗ ∗ ( )∗

∗ ∗
% 

 
 

Dla obwodów jednofazowych 
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𝛥𝑈 =
√ ∗ ∗ ∗ ( )∗

∗ ∗
% 

 
gdzie: 
𝛾 – konduktywność przewodu [

∗
] 

U – napięcie zasilające [V] 
cos(α) – współczynnik mocy [-] 
S – przekrój przewodu [mm2] 
I – prąd płynący w przewodzie [A] 
l – długość przewodu [m] 
 

Dla obwodów trójfazowych 

 
 
Przekroje przewodów poszczególnych obwodów i linii zasilających rozdzielnice dobrano 
na podstawie wartości prądów roboczych oraz dopuszczalnej wartości spadku napięcia  
U% dop  = 3 % 
 

9.3  Obliczenia linii zasilającej RG 

Dla obliczeń przyjęta obciążenie na poziomie P=120kW. 
 
Prąd obciążenia obwodu : 
 

𝐼𝑛 = 120√3 ∗ 400 ∗ 0,93 ∗ 10 = 187𝐴 

 
Po uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa = 1,25 
 

𝐼𝑏 = 187 ∗ 1,25 = 232𝐴 
 
Długotrwały prąd kabla: 
 

𝐼𝑧 ≥
𝑘𝑧 ∗ 𝐼𝑏

1,45
= 161𝐴 

 
gdzie: 
kz – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia – 1,2 

9.4  Zestawienie obciążeń 

Rpi Pi k Po   
Oświetlenie 1510 0.3 453 [W] 
Gniazda 15000 0.1 1500 [W] 
Inne 15550 0.6 9330 [W] 
Suma [W] 32060 Suma 11283 [W] 

  
In 17.5 [A] 

  
Ib 21.9 [A] 

Rp1 Pi k Po   
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Oświetlenie 1310 0.3 393 [W] 
Gniazda 42000 0.1 4200 [W] 
Inne 1800 0.6 1080 [W] 
Suma [W] 45110 Suma 5673 [W] 

  
In 8.8 [A] 

  
Ib 11.0 [A] 

Rp2 Pi k Po   
Oświetlenie 1960 0.3 588 [W] 
Gniazda 66000 0.1 6600 [W] 
Inne 11680 0.6 7008 [W] 
Suma [W] 79640 Suma 14196 [W] 

  
In 22.0 [A] 

  
Ib 27.5 [A] 

R12 Pi k Po   
Oświetlenie 1980 0.3 594 [W] 
Gniazda 72000 0.1 7200 [W] 
Inne 8500 0.6 5100 [W] 
Suma [W] 82480 Suma 12894 [W] 

  
In 20.0 [A] 

  
Ib 25.0 [A] 

R11 Pi k Po   
Oświetlenie 1010 0.3 303 [W] 
Gniazda 36000 0.1 3600 [W] 
Inne 600 0.6 360 [W] 
Suma [W] 37610 Suma 4263 [W] 

  
In 6.6 [A] 

  
Ib 8.3 [A] 

R21 Pi k Po   
Oświetlenie 1270 0.3 381 [W] 
Gniazda 24000 0.1 2400 [W] 
Inne 37790 0.6 22674 [W] 
Suma [W] 63060 Suma 25455 [W] 

  
In 39.5 [A] 

  
Ib 49.4 [A] 

R22 Pi k Po   
Oświetlenie 1700 0.3 510 [W] 
Gniazda 69000 0.1 6900 [W] 
Inne 30030 0.6 18018 [W] 
Suma [W] 100730 Suma 25428 [W] 

  
In 39.5 [A] 

  
Ib 49.3 [A] 

RG Pi k Po   
Oświetlenie 10740 0.3 3222 [W] 
Gniazda 324000 0.1 45360 [W] 
Inne 105950 0.7 70986.5 [W] 
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Suma [kW] 440.69 Suma 119568.5 [W] 

  
Ib= 185.57 [A] 

  
In>= 231.97 [A] 

 
Jako WLZ od RG do rozdzielnic oddziałowych wykonane zostały WLZ YKY 5x16mm2. 
Dopuszczalna obciążalność prądowa każdego kabla 100A (WLZ).   

9.5  Dobór zabezpieczeń 

Aparaty służące jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostały zarówno 
na warunki zwarciowe, wytrzymałość cieplną przewodów jak i ze względu na konieczność 
zapewnienia wymaganej selektywności.  
Wszystkie zastosowane aparaty muszą spełniać następujące wymogi: 

Wyłączniki nadprądowe 
 Pełna zgodność wyłączników nadprądowych z dwiema normami EN 60898-1 

(możliwość zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-2 
(możliwość zastosowania w rozdzielnicach, do których dostęp mają tylko osoby 
wykwalifikowane)  

 Optyczne wskaźniki potwierdzające otwarcie styków wyłącznika nadprądowego 
oraz wskazujące przyczynę wyłączenia aparatu (ręczne wyłączanie / wyzwolenie)  

 Możliwość bezpośredniego podłączenia do wyłączników nadprądowych dwóch 
przewodów o różnych przekrojach  

 Stopień zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunków środowiskowych, w których 
wyłącznik ma być użyty) wynosi 3  

 Trwałość elektryczna: 10 000 cykli  
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV  
 Możliwość podłączenia do jednego zacisku wyłączników nadprądowych dwóch 

przewodów o takich samych przekrojach.  
 Dowolna pozycja montażu  
 
Wyłączniki różnicowoprądowe  A 
 Optyczny wskaźnik wskazujący przyczynę wyłączenia aparatu (ręczne wyłączanie / 

wyzwolenie) 
 Możliwość bezpośredniego podłączenia do wyłączników różnicowoprądowych 

dwóch przewodów o różnych przekrojach  
 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV  
 Znamionowy prąd wyłączalny warunkowy 10 000 A  
 Trwałość elektryczna: 10 000 cykli  
 Działanie wyłącznika niezależne od napięcia sieci  
 Dowolna pozycja montażu  
 
Wyłączniki różnicowoprądowe B 
 
 Optyczny wskaźnik wskazujący przyczynę wyłączenia aparatu (ręczne wyłączanie / 

wyzwolenie) 
 Ochrona przy powstaniu wyprostowanych, gładkich prądów upływu w sieci a także 

sinusoidalnych i wyprostowanych pulsacyjnych. 
 Możliwość bezpośredniego podłączenia do wyłączników różnicowoprądowych 

dwóch przewodów o różnych przekrojach 
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 Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV / Napięcie izolacji 4P: 
Ui = 500 V, Stopień zanieczyszczenia: 3 

 Znamionowy prąd wyłączalny warunkowy 10 000 A 
 Trwałość elektryczna: 10 000 cykli 
  Dowolna pozycja montażu 
 Dla zapewnienia jak największej żywotności aparatu, mechanizm przełączający 

powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić uniezależnienie 
prędkości zamykania styków od działania operatora. 

 Wskaźnik LED potwierdzający zasilanie wyłącznika. 
 
 
Wyłączniki nadprądowe z członem różnicowoprądowym  
 W wyłączniku nadprądowym z członem różnicowoprądowym możliwość wskazania 

przyczyny zadziałania (zadziałanie członu nadprądowego, członu 
różnicowoprądowego)  

 
Wyłączniki nadprądowe  
 Trwałość elektryczna 10 000 cykli 
 Możliwość podłączenia do jednego zacisku wyłączników nadprądowych dwóch 

przewodów o takich samych przekrojach.  
 Dowolna pozycja montażu  
 
Wyłączniki różnicowoprądowe  
 Możliwość podłączenia do jednego zacisku wyłączników różnicowoprądowych 

dwóch przewodów o takich samych przekrojach.  
 Działanie wyłącznika niezależne od napięcia sieci  
 Dowolna pozycja montażu 
Parametry techniczne rozdzielnic: 
 System szyn zbiorczych aluminiowy lub miedziany 
 Możliwość rozbudowy do formy wygrodzenia 4B dotyczy RG 
 Zgodność z normą IEC 61439 
 Ik min 08 
 Kolor RAL9001 

10. NORMY I PRZEPISY 

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych 
[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń 
[3] PN-EN-62305 – Ochrona odgromowa 
[4] PN - EN 12464 - 1  Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część  1:  

Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

11. SPIS RYSUNKÓW 

E/1 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
E/2 RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
E/3 RZUT II PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
E/4 RZUT DACHU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
E/5 RZUT PIWNICY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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E/6 RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA 
E/7 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA 
E/8 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA 
E/9 RZUT PIWNICY INSTALACJA OŚWIETLENIA 
E/10 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 
E/11 SCHEMAT ROZDZIELNICY Rp2 
E/12 SCHEMAT ROZDZIELNICY Rp1 
E/13 SCHEMAT ROZDZIELNICY R12 
E/14 SCHEMAT ROZDZIELNICY R11 
E/15 SCHEMAT ROZDZIELNICY R22 
E/16 SCHEMAT ROZDZIELNICY R21 
E/17 SCHEMAT ROZDZIELNICY Rpi 
E/18 SCHEMAT SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII 
E/19 SCHEMAT INSTALACJI STEROWANIA ROLETAMI 
 

Projektant: 

inż.  Zbigniew Wojnarowski 

 

…...................................... 

upr. bud.. GP.II-8346-263/76w spec instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci 
elektrycznych./bezograniczeń/ 

Sprawdzający: 

Janusz Bojanowski 
 
 
…...................................................... 
upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, 
sieci urządzeń elektrycznych 
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1. OPIS TECHNICZNY 

 
Podstawa opracowania: 

 umowa zawarta z Inwestorem, 
 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 mapa do celów projektowych skala 1:500, 
 opinia geotechniczna, 
 obowiązujące normy i przepisy, 
 wizja lokalna; 

 

1.1  Temat opracowania 

 Tematem opracowania jest instalacja fotowoltaiczna w adaptowanym budynku 
biurowym w Poznaniu 

 

1.2  Zawartość opracowania 

 Niniejsza dokumentacja zawiera: 
 opis techniczny, 
 rysunki techniczne. 

1.3  Instalacja fotowoltaiczna 

W adaptowanym budynku projektuje się instalacje fotowoltaiczne (PV) 
 

2. Opis rozwiązań projektowych 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,76kWp. 

2.1  PODSTAWA OPRACOWANIA I NORMY 

 PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania 
ogólne;  

 PN-80/B-02010/Az1 – Zmiana do PN-80/B-02010 z października 2006  
 PN-B-02011:1977/Az1 – Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009 
 PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; 

 PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 
wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik; 

 PN – B – 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych; 

 PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – wymagania 
ogólne; 
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 Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania 
na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna 
dla Polski, kat terenu III i IV; 

 Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania 
na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem – strefa klimatyczna 
dla Polski; 

 PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenia 
Śniegiem;  

 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski. 

2.2  DEFINICJE I POJĘCIA 

Pojęcia związane wg normy PN-HD 60364-7-712: 

 Ogniwo PV – najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię 
elektryczną  
w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne; 

 Moduł PV – najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska 
zespół połączonych ze sobą ogniw PV; 

 Kolektor PV – mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół 
modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę 
zasilającą prądem stałym; 

 Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu 
wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego; 

 Skrzynka połączeniowa kolektora PV – (Junction Box) obudowa, w 
której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone 
elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia; 

 Przewód główny DC systemu PV – przewód łączący skrzynkę 
połączeniową generatora PV z zaciskami DC inwertera PV; 

 Falownik PV – urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w 
napięcie i prąd przemienny; 

 STC, Standard Test Conditions  STC (Standard Test Conditions) w 
skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden 
m², przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z 
ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3; 

 NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane, 
jako temperatura osiągana przez pojedyncze ogniwo PV w układzie bez 
obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków: 
-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2 
-temperatura powietrza = 20°C 
-prędkość wiatru = 1 m/s 
-sposób montażu = niezasłonięta tylna część panelu 
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 Sprawność systemów solarnych (η%) - Stopień zamiany energii 
słonecznej na elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o 
sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) 
w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według 
międzynarodowego standardu STC (1000 W/m2, temp. 25°C). W dni o 
słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne 
technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się 
różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp 
wynika z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z 
technologii produkcji PV. 

 Flash Test - modułów fotowoltaicznych ma na celu dokładny pomiar 
charakterystyki I-U modułu fotowoltaicznego w warunkach STC. 
Powyższe badania pozwalają określić tolerancje oraz powtarzalność 
maksymalnej mocy wejściowej, sprawności oraz parametrów 
elektrycznych modułów fotowoltaicznych. 

2.3  INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - OPIS ROZWIĄZAŃ 
PROJEKTOWYCH 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 21,76 kWp.  
Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji 

elektrycznej obiektu. Energia zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. 
Schemat ideowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej został przedstawiony na rysunku. 

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą: 
 moduły fotowoltaiczne szkło-szkło montowane na konstrukcji balastowej na dachu 

budynku; 
 falowniki fotowoltaiczne współpracujące z modułami fotowoltaicznymi; 
 optymalizatory mocy współpracujące z modułami PV oraz falownikami; 
 rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego (RPV); 
 wyposażenie rozdzielnicy głównej obiektu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej; 
 okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC). 

2.4  Moduły fotowoltaiczne szkło-szkło 

Na dachu zaprojektowano 68 szt. modułów fotowoltaicznych wykorzystujących 
krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB z przednią metalizacją (ang. 
Front-Contact).  

Zastosowane moduły są szybą bezpieczną w rozumieniu przepisów budowlanych. 
Moduły fotowoltaiczne typu szkło-szkło nie są narażone na rozszczelnienie ramki, które 
jest powodem delaminacji i nie posiadają tylnej warstwy stosunkowo łatwej do 
niewidocznego uszkodzenia, przez która może dojść do przebicia narażającego zdrowie i 
życie użytkowników. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolność do nagrzewania się 
(większa pojemność cieplna szkła w stosunku do back sheet), co skutkuje wyższą 
efektywnością ogniw, całej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji 
modułów należy dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Ze względu na trwałość, 
zmniejszenie spadku mocy instalacji w kolejnych latach nie dopuszcza się zastosowanie 
modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz zastosowania folii EVA do 
laminacji modułów fotowoltaicznych. Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych zostało 
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przedstawione w na rysunku Pv1. 
Parametry zaprojektowanego pojedynczego modułu PV na dachu przedstawiono w 

poniższej tabeli. 
 

Parametry pojedynczego modułu dachowego PV szkło-szkło 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 
ODCHYŁKA 

SPOSÓB 
UDOKUMENTOWANIA 

Typ ogniw w 
module  PV 

Krzemowe 
monokrystaliczne 
5BB z przednią 
metalizacją 

(technologia „front-
contact”) 

Krzemowe 
monokrystaliczne 
bez przedniej 
metalizacji 
(technologia „back-
contact) 

Karta katalogowa 

Moc 
znamionowa 
modułu PV 

320 Wp 
mniej 
niedopuszczalne 

Karta katalogowa 

Tolerancja mocy +5W 

Niedopuszczalne 
stosowanie 
modułów z ujemną 
tolerancją mocy 

Karta katalogowa 

Sprawność 
ogniw 

21,4 % 
+% brak ograniczeń 
-0% 

Karta katalogowa 

Flash test 
Wymagany dla 
każdego modułu 

Niedopuszczalna 

Świadectwo badań – 
Flash Test dla 
każdego typu 
modułu dostarczany 
wraz z ofertą 

Ognioodporność 

Frontowa i tylna 
warstwa modułu 
niepalna – materiał 
zaliczony do kategorii 
materiałów 
niepalnych i 
niewydzielających 
dymu ani uwalniania 
płonących 
cząstek/kropli 

Niedopuszczalna 
Oświadczenie 
producenta 

LID 3% 
+0%  
-% brak ograniczeń 

Karta katalogowa 

Utrata 
wydajności w 
ciągu 25 lat 

12 lat – 10% 

25 lat - 17% 

+0%  
-% brak ograniczeń 

Karta katalogowa 

Grubość 
laminatu 

15,5 mm 
+2mm  
-2mm 

Karta katalogowa 
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Szyba 
dodatkowa 

Szyba grzewcza Niedopuszczalna Karta katalogowa 

Folia 
laminacyjna 

PVB Niedopuszczalna Karta katalogowa 

Wymiary 1020 x 1840 mm 
+10% 
- 10% 

Karta katalogowa 

Współczynnik 
temperaturowy 
mocy modułów 

-0,38 %/oC 
+0%  
-% brak ograniczeń 

Karta katalogowa 

Normy, 
certyfikaty 

PN-EN 61730: 2007; 
2012; 2013; 2014 

Równoważna 
Certyfikat/Deklaracja 
zgodności 

PN-EN 61215: 2005 Równoważna 
Certyfikat/Deklaracja 
zgodności 

IEC 61701 Równoważna 
Certyfikat/Deklaracja 
zgodności 

IEC 62716 Równoważna 
Certyfikat/Deklaracja 
zgodności 

 
W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami 

wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów określonych w kolumnie sposób 
udokumentowania przed dostawą. 

W celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby Producent 
modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w 
zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych lub 
równoważne, które należy dostarczyć przed dostawą. 
 

2.5  Falowniki fotowoltaiczne   

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii 
przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji 
elektrycznej obiektu.  

W przypadku odłączenia zasilania AC falownika (za pomocą wyłącznika AC w instalacji)
 lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada do 
bezpiecznego napięcia 1 V dla  każdego optymalizatora. 

Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego zostały dobrane tak by nie 
przekraczały w żadnych warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych falowników. 

Falownik musi posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po 
stronie DC oraz posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa 
falownika musi posiadać stopień ochrony minimum IP65. Falowniki musza być 
wyposażone w manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz 
system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej. 

 Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 
elektroenergetycznych. 

Zastosowane falowniki muszą spełniać wymogi następujących dyrektyw oraz norm: 
- dyrektywy 2014/53/UE oraz 2011/65/UE; 
- normy EN 62109; 61000-6-2; 610006-3; 62109; 
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- zgodność z wymaganiami NC RfG; 
W celu potwierdzenia parametrów produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami 

wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów, w tym kart katalogowych, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, aprobat technicznych przed dostawą. 

Falowniki fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu obiektu. Falowniki 
fotowoltaiczne należy zamontować zgodnie z zaleceniami i uwagami producenta. Nad 
falownikami fotowoltaicznymi wykonać zadaszenie ograniczające odziaływaniu słońca 
oraz deszczu na jednostki. Parametry dobranych falowników fotowoltaicznych zostały 
przedstawione w poniższej tabele. 
 

Parametry dobranego falownika fotowoltaicznego 25 kW: 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 
ODCHYŁKA 

SPOSÓB 
UDOKUMENTOWANIA 

Moc maksymalna 
AC 25 000 W mniej niedopuszczalne Karta katalogowa 

Napięcie 
wyjściowe AC - 
faza do fazy / 
faza do przewodu 
zerowego 
(napięcie 
znamionowe) 

380 / 220 ; 400 / 230 

W przypadku 
zastosowania falowników 
jednofazowych należy 
zastosować 3 jednostki o 
takie mocy wyjściowej AC  

Karta katalogowa 

Moc maksymalna 
DC 33 750 W 

Nie mniej niż łączna moc 
modułów PV 

Karta katalogowa 

Max. napięcie 
wejściowe 900 V DC 

niedopuszczalna Karta katalogowa 

Częstotliwość 
sieci AC / zakres 50/60 Hz ± 5 

niedopuszczalna Karta katalogowa 

Maks. prąd 
wyjściowy 38A 

niedopuszczalna Karta katalogowa 

Max. wydajność / 
wydajność wg 
norm EU 

98,3% / 98% 
niedopuszczalna Karta katalogowa 

Gwarancja 12-25 lat niedopuszczalna Karta katalogowa 
Możliwość 
instalacji wewnątrz 
i na zewnątrz 
budynków 

TAK 

niedopuszczalna Karta katalogowa 

Waga  48 kg  niedopuszczalna Karta katalogowa 
Temperatura pracy -20 °C ... +60 °C niedopuszczalna Karta katalogowa 
Wymiary 775 x 315 x 260 mm niedopuszczalna Karta katalogowa 
Pobór mocy na 
potrzeby własne 
(w nocy) 

max 4 W 
niedopuszczalna Karta katalogowa 

Interfejsy:  RS485, Ethernet, Zigbee, 
Wi-Fi, GSM 

niedopuszczalna Karta katalogowa 

 

2.6  Optymalizator mocy 

 
Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na 

poziomie pojedynczego modułu PV. Optymalizator pozwala utrzymać stałe napięcie w 
łańcuchu umożliwiając stała wydajność falownika. Każdy optymalizator wyposażony jest w 
SafeDC, który automatycznie odłącza napięcie modułu, gdy dojdzie do wyłączenia sieci 
lub falownika.  
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Parametry dobranego optymalizatora o mocy 300W: 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 
ODCHYŁKA 

SPOSÓB 
UDOKUMENTOWANIA 

Nominalna moc 
wejściowa 

300 W Nie gorsze Karta katalogowa 

Max. napięcie 
wejściowe 

48 V Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Zakres napięcia 
MPPT 

8 - 48 Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Max. prąd 
wejściowy  

11 Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Max. sprawność 99,5 Nie gorsze Karta katalogowa 
Max. prąd 
wyjściowy 

15 Nie gorsze Oświadczenie 
producenta 

Max. napięcie 
wyjściowe 

60 Nie gorsze Świadectwo badań – 
Flash Test dla każdego 
typu modułu  
dostarczany wraz z 
ofertą 

Wymiar 128x152x28 Nie gorsze Karta katalogowa 
Waga 630 Nie gorsze Karta katalogowa 

 
 

Parametry dobranego optymalizatora o mocy 370W: 

PARAMETR WARTOŚĆ 
DOPUSZCZALNA 
ODCHYŁKA 

SPOSÓB 
UDOKUMENTOWANIA 

Nominalna moc 
wejściowa 

370 W Nie gorsze Karta katalogowa 

Max. napięcie 
wejściowe 

60 V Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Zakres napięcia 
MPPT 

8 - 60 Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Max. prąd 
wejściowy  

11 Nie gorsze 
Karta katalogowa 

Max. sprawność 99,5 Nie gorsze Karta katalogowa 
Max. prąd 
wyjściowy 

15 Nie gorsze Oświadczenie 
producenta 

Max. napięcie 
wyjściowe 

60 Nie gorsze Świadectwo badań – 
Flash Test dla każdego 
typu modułu  
dostarczany wraz z 
ofertą 

Wymiar 128x152x28 Nie gorsze Karta katalogowa 
Waga 665 Nie gorsze Karta katalogowa 

 
 

2.7  Rozdzielnica fotowoltaiczna Rpv 

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej 
do instalacji elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica naścienna 
Rpv o stopniu ochrony IP30 wykonana z materiału przewodzące (I klasa izolacji) o 
założonych parametrach roboczych.  

2.8  Ochronna przeciwprzepięciowa 

Usytuowanie urządzeń piorunowo ochronnych zostało przedstawione w opracowaniu 
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instalacji elektrycznych. Dla zabezpieczenia przeciwprzepięciowego falowników od strony 
AC należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2, zabezpieczającą falownik 
fotowoltaiczny przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej..  

W celu zabezpieczenia strony DC instalacji należy zastosować ochronę 
przeciwprzepięciową typu 2. 

2.9  Okablowanie 

a) Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC) 
Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem 

dedykowanych złączek dla instalacji solarnych typu MC4. 
Parametry techniczne złącz przewodów systemu fotowoltaicznego: 
 Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 63A 
 Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V 
 Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40oC - +85oC 
 Stopień ochrony: IP65 

 
Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a 

inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o poniższych 
parametrach: 

 napięcie znamionowe: 0,6/1 kV, 
 pojedyncza wiązka, 
 podwójna izolacja, 
 przekrój : 4 mm2/6mm2, 
 żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5. 
b) Okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC) 

Między falownikami a rozdzielnicą główną instalacji fotowoltaicznej (Rpv) oraz 
rozdzielnią główną RG zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio 
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych 
falowników fotowoltaicznych. Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do 
warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć. 

 

2.10  KONSTRUKCJA 

Na dachu budynku zaprojektowano moduły fotowoltaiczne w układzie „typowym”, 
optymalizującym uzyski energii elektrycznej, z uwzględnieniem dostępnego miejsca, 
geometrii budynku i innych towarzyszących elementów. Konstrukcja będzie zamontowana 
do stropu w sposób bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych).  

Bazę do montażu konstrukcji stanowią płyty betonowe/żelbetowe (balast dobrany na 
podstawie obliczeń wytrzymałościowych) rozmieszczone na warstwach dachu, do których 
za pomocą odpowiednio dobranych łączników jest przykręcana rama aluminiowa, 
stanowiąca przegubowy układ prętowy wykonany z profilu aluminiowego L30x30.  Do 
ramy aluminiowej kręcone są aluminiowe, tłoczone szyny montażowe o przekroju 
40x40mm. Stanowią one rygle, do których przy pomocy punktowych uchwytów, 
wypełnionych w środku gumową uszczelką, mocowany jest bez ramkowy moduł 
fotowoltaiczny w układzie góra-dół. System modułów PV dla dachów płaskich oparty jest 
na rozwiązaniu bez ramowym, ułatwiającym zsuwanie śniegu i ograniczającym nadmierne 
zabrudzenie modułów (brak jakichkolwiek ciągłych przeszkód przy spływie zanieczyszczeń 
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czy śniegu). 
Zaprojektowano indywidualny profil (rygiel) 40x40mm. Przekrój poprzeczny został 

pokazany na poniższym rysunku: 
 

 
 

Podkonstrukcje zaprojektowano w układzie kratowym – połączenia prętów 
zaprojektowano, jako przegubowe. Pręty zaprojektowano w postaci kształtownika 
L40x40x4. 

 
Powierzchnie kształtowników są wykończone powłokami tlenkowymi anodowymi lub 

powłokami poliestrowymi proszkowymi. Powłoki te stosuje się, jako zabezpieczenie przed 
korozją. Elementy złączne (wkręty samowiercące, wkręty wygwintujące, śruby, nakrętki, 
podkładki) stosowane do wykonywania połączeń, wykonane są ze stali nierdzewnej wg 
norm przywołanych w dokumentacji systemowej. Wsporniki stalowe wykonane są z blachy 
stalowej i zabezpieczone przed korozją, styki elementów stalowych z aluminiowymi są 
odizolowane. Powierzchnie dekoracyjne kształtowników, w celu zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem w czasie obróbki, należy osłonić folią ochronną.  

 
 

2.11  WYTYCZNE DLA BRANŻ 

a) Branża elektryczna 
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 W rozdzielnicy głównej należy zapewnić pole na potrzeby odbioru energii z instalacji 
fotowoltaicznej oraz możliwość podłączenia analizatorów sieci na przyłączu głównego 
budynku na potrzeby SRE. 
b) Branża teletechniczna 

 Doprowadzić sieć LAN do rozdzielnicy zbiorczej instalacji fotowoltaicznej Rpv. 

2.12  INFORMACJE I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

Prace instalacyjne należy skoordynować z pozostałymi branżami. Stosować elementy 
instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) 
posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
robót. 
Przedstawione rozwiązania zostały zaakceptowane przez Inwestora.  Dopuszcza się 
równoważne rozwiązania (w oparciu, na produktach innych producentów) pod warunkiem 
spełnienia wszystkich poniższych warunków: 

 Spełnienia, co najmniej tych samych właściwości technicznych i wizualnych, 
 Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania) przed dostawą, 
 Uzyskaniu akceptacji Głównego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, 

równoważnych rozwiązań przed dostawą. 
 Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujących 

parametrów technicznych i wizualnych proponowanych rozwiązań. 
Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać 

znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności.  Wszystkie dokumenty badania, jakości u 
producenta i instrukcje techniczne należy zachować. 

Główny projektant oraz Inwestor na każdym etapie realizowania inwestycji może 
wymagać przedstawienia stosownych dokumentów, badań potwierdzających spełnianie 
przez wyroby deklarowanych parametrów.  

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszą być przez osoby i firmy uprawnione 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz innymi przepisami 
szczegółowymi wymienionymi we wcześniejszych punktach niniejszego opisu. 

2.13  INFORMACJE DLA INWESTORA 

UZYSKI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Obliczenia ilości produkowanej energii elektrycznej zostały przeprowadzone dla uśrednionych 

danych na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych przez CM-SAF. 

Dane wejściowe przyjęte do obliczeń: 

- Lokalizacja: 52°22'51.1"N 16°59'27.1"E; 

- Moc instalacji fotowoltaicznej: 21,7 kWp; 

 

Dla podanej lokalizacji obliczono współczynnik Emax/Ealfa opisujący zależność maksymalnej 
wyprodukowanej energii w odniesieniu do energii wyprodukowanej dla danego kąta nachylenia 
instalacji PV. 
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Na tej podstawie określono, że optymalny kąt nachylenia instalacji PV alfa=15o. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono nasłonecznienie oraz produkcje energii w ujęciu miesięcznym i 

dziennym. 

 

Miesiąc 
Ed Em Hd Hm 

kWh kWh kWh/m2 kWh/m2 

Styczeń 11,3 350 0,67 20,8 

Luty 26 728 1,43 40,1 

Marzec 50,7 1570 2,78 86,3 

Kwiecień 84,6 2540 4,74 142 

Maj 93,7 2900 5,39 167 

Czerwiec 97,9 2940 5,74 172 

Lipiec 95,1 2950 5,65 175 

Sierpień 82,8 2570 4,87 151 

Wrzesień 61,9 1860 3,56 107 

Październik 33,8 1050 1,93 59,8 

Listopad 14,8 444 0,89 26,5 

Grudzień 8,68 269 0,54 16,9 

SUMA 
 

20171 
 

1164 

 

Gdzie: 

Ed–Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh) 

Em–Szacowana miesięczna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh) 

Hd–Szacowana dzienna suma całkowitego promieniowania słonecznego na metr kwadrat (kWh/m2) 

Hm–Szacowana miesięczna suma całkowitego promieniowania słonecznego na metr kwadrat (kWh/m2) 

 

Szacowana miesięczna produkcja instalacji fotowoltaicznej w rozkładzie miesięcznym przedstawia się 

następująco: 
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Przewiduje się pozyskanie w skali roku energii elektrycznej o łącznej wartości 20 171 

kWh. W wyniku produkcji energii w instalacji OZE uzyskamy 16 378,85 kg/rok unikniętej 

emisji CO2. Obliczenia wykonano na podstawie referencyjnego wskaźnika jednostkowej 

emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu 

bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce wynoszącego 0,830 kg CO2/kWh, 

określonego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).   

Wskaźnik dotyczy projektów JI, które prowadzą do zmniejszania produkcji lub zużycia 

energii elektrycznej i związanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach objętych 

EU ETS, np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i 

wprowadzania jej do krajowej sieci elektroenergetycznej.  
Należy zaznaczyć, że obliczenia uzysków energetycznych zostały przeprowadzone dla 

uśrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiągi mogą odbiegać 

od założonych. Na osiągi będzie miała wpływ pogoda podczas badanego okresu czasu. 

 

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaż urządzeń fotowoltaicznych, oraz 
z lokalizacji tych obiektów brak jest jakiegokolwiek oddziaływania na działki sąsiednie.  
Moduły fotowoltaiczne nie emitują żadnego hałasu, żadnych substancji, nie wibrują, nie 
zacieniają oraz nie mają żadnego wpływu na zagospodarowanie działek sąsiednich. W 
żadnym przypadku nie pogarszają warunków użytkowania obiektów znajdujących się na 
terenie inwestycji oraz na działkach sąsiednich.  
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Obszar oddziaływania inwestycji całkowicie zamyka się na działce Inwestora.  
 

3. SPIS RYSUNKÓW 

Pv/1 RZUT DACHU – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
Pv/2 SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
Pv/3 SCHEMAT ROZDZIELNICY Rpv 
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