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OPIS TECHNICZNY 

 
1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora. 

• Obowiązujące normy i przepisy, dane katalogowe urządzeń. 

• Oględziny istniejącej instalacji w obiekcie 

1.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych związanych z budową 

dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie dz. nr 217/7, 207, 676/1 w m. Piecki, gm. Piecki, 

woj. Warmińsko- mazurskie. 

1.3 Przyłącze obiektu do sieci elektroenergetycznej  

Rozpatrywane obiekty (Kościół i budynek Plebani) są włączone do sieci elektroenergetycznej należącej 

do ENERGA- OPERATOR S.A., po stronie niskiego napięcia 0,4kV. Miejscem rozgraniczenia stron 

pomiędzy Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, a Odbiorcą będą zaciski prądowe na wyjściu 

zabezpieczenia w złączu kablowo pomiarowym w kierunku Odbiorcy. Po wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej należy zgłosić ją do Operatora Sieci Dystrybucyjnej zgodnie z zatwierdzonymi 

procedurami. Operator w ramach włączenia sieci zapewnia dwukierunkowy odczyt energii 

(wytworzonej i pobranej). Moc przyłączeniowa budynku Kościoła wynosi 16kW, budynku Plebanii 

35kW. Obiekty są w trakcie przebudowy związanej z rozbudową istniejącego Kościoła. Lokalizacja 

tablicy głównej została ustalona w odrębnym opracowaniu. 

1.4 Kabel zasilający i rozdzielnice elektryczne. 

Do projektowanej wg odrębnego opracowania tablicy głównej TG budynku Kościoła i plebanii należy 

wprowadzić dodatkowe przewody i kable zasilające i sterownicze. Kable układać nad sufitem 

podwieszanym oraz kanałach kablowych i w rurkach elektroinstalacyjnych na ścianach. Obok TG należy 

zamontować rozdzielnicę pomiarowo sterowniczą umożliwiającą bezpieczne odłączenie instalacji 

fotowoltaicznej i rejestrację online energii pobranej i wyprodukowanej. W celu zapewnienia sygnału 

internetowego należy doprowadzić przewód internetowy kat.5e lub wykorzystać dołączony modem 

3G do modułu zdalnego odczytu. Szczegóły systemu wg pkt. 1.7 i schematu E03. Należy stosować 

aparaturę modułową montowaną na wspornikach TH35. Po wykonaniu prac i podłączeń wewnątrz 

tablic rozdzielczych należy umieścić aktualne schematy instalacji elektrycznych.  

1.5 Montaż paneli fotowoltaicznych (PV) na terenie.  

Montaż paneli wykonać za pomocą rozwiązań systemowych (szyny nośne, zatrzaski, uchwyt itp.). 

Stosować system mocowań wolnostojący, dwupodporowy, 4 rzędy paneli poziomo, wkręcany w grunt 

typu WS-004 . Panele montować pod kątem 25° w stosunku do powierzchni terenu, zgodnie z ideowym 

rozmieszczeniem wskazanym na rysunku. Przed rozpoczęciem prac montażowych wyrównać teren w 

planowanych miejscach posadowienia elementów instalacji .  

  



  
  

 CTI Elektrotechnika Sp. z o.o.; ul. Metalowa 3; 10-603 Olsztyn; NIP 7393856953  

www.elektrotechnika.olsztyn.pl     tel. 502 139 958     fax 896271667     info@cti.olsztyn.pl 

Przykładowy system mocowań paneli PV: 

 

 

1.6 Instalacja elektryczna instalacji fotowoltaicznej (PV) 

Panele fotowoltaiczne połączone zostaną w łańcuchy (tzw. stringi), ogniwa łączone szeregowo. 

Łańcuchy połączyć do odpowiedniego inwertera. Inwerter po stronie wtórnej wytworzy energię 
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elektryczną o parametrach kompatybilnych z siecią elektroenergetyczną tj. trójfazowe napięcie 400V, 

50Hz. Inwerter musi posiadać układ monitorowania i rejestracji ilości wytworzonej energii elektrycznej.  

Oprzewodowanie instalacji od strony DC należy wykonać dedykowanymi przewodami przeznaczonymi 

do stosowania w instalacjach PV. Zastosowana izolacja powinna być wykonana z polietylenu 

usieciowanego (XLPE) i wytrzymywać napięcie min. 1000V DC. 

 

Łączna moc instalacji na plebanii: 26880 Wp 

Łączna moc instalacji w kościele: 15680 Wp. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami elektrycznymi w których przy wykorzystaniu zjawiska 

fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania świetlnego w energię 

elektryczną. Projektowana instalacja na plebanii o mocy 26,88 kWp zbudowana jest z 96 modułów o 

mocy 280W. Projektowana instalacja w kościele o mocy 15,68 kWp zbudowana jest z 56 modułów o 

mocy 280W. Projektowane są moduły typu SMART z wbudowanymi optymalizatorami mocy (1 szt. dla 

dwóch paneli), które w połączeniu z inwerterem umożliwiają monitorowanie parametrów pracy każdej 

z grupy paneli oraz umożliwiają zmniejszenie wartości napięcia w instalacji po stronie DC podczas 

przerw w pracy inwertera. 

 

Panele fotowoltaiczne: 

Polikrystaliczny 

Moc panelu – 280Wp 

Napięcie mocy maksymalnej panelu – 31,36V 

Prąd mocy maksymalnej panelu – 8,77A 

Sumaryczna długość najdłuższego obwodu – L=188m 

Zastosowany materiał przewodu – Cu 

Przyjęta dopuszczalna strata mocy na przewodach – 1% 

 

Obliczenia dla najmniej korzystnego obwodu: 

Ilość paneli – 32szt, 

Napięcie obwodu – 1003,52V – ograniczone poprzez optymalizery mocy do <1000V DC 

 

Minimalny przekrój przewodu 

����� =
� ∗ �

	
 ∗ � ∗ 0,01
 

����� =
8960 ∗ 50

1003,52
 ∗ 56 ∗ 0,01
= 0,79 

 

Należy zastosować przewód typu SOLARFLEX-X PV1-F2x4mm². 

 

Obliczona strata mocy [%] w przewodach: 

������ ���� � % =
� ∗ �

	
 ∗ � ∗ �
∗ 100% 
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������ ���� � % =
8960 ∗ 50

1003,52
 ∗ 56 ∗ 4
∗ 100% = 0,20 

 

Obliczony spadek napięcia [V] w przewodach 

∆	�"� =
# ∗ $ ∗ �

�
 

∆	�"� =
8,77 ∗ 0,017857 ∗ 50

4
= 1,96 

 

Obliczenia zmiany napięcia na 1°C: 

%" = & ∗ "'( 

%"�"/°+� = 0,0031 ∗ 38,97 = 0,121 

 

Obliczenia zmiany prądu na 1°C: 

%# = , ∗ #-( 

%#��/°+� = 0,0003 ∗ 9,41 = 0,002823 

 

Napięcie obwodu otwartego w temp -25°C: 

"'(.
/�"� = "'( + (2" ∗ 23.
/) 

"'(.
/�"� = 38,97 + 5(25 + 25) ∗ 0,1216 = 45,2 

 

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej w temp. -15°C: 

"778.9/�"� = "778 + (2" ∗ 23.9/) 

"778.9/�"� = 31,67 + 5(25 + 15) ∗ 0,1216 = 36,51 

 

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej w temp. +70°C: 

"778:;<�"� = "778 − (2" ∗ 23:;<) 

"778:;<�"� = 31,67 − 5(70 − 25) ∗ 0,1216 = 26,23 

 

Napięcie prądu zwarcia w temp. +70°C: 

#-(:;<��� = #-( + (2" ∗ 23:;<) 

#-(:;<��� = 9,41 + 5(70 − 25) ∗ 0,0028236 = 9,54 

 

Przewody należy układać unikając tworzenia pętli, w których może zaindukować się napięcie. Przewód 

dodatni prowadzić równolegle do ujemnego. Nie dopuszcza się również tworzenia zapasów 

przewodów zwiniętych w pętle również ze względu na możliwość indukowania się w nich napięcia. 

 

Do połączeń przewodów i paneli należy używać złączek MC zapewniających: 

- szybkie i bezpieczne łączenie paneli 

- wysoką odporność mechaniczną 

- znamionowy prąd ciągły 25A, napięcie znamionowe min. 1000VDC 

- uszczelnioną oraz wodoodporną konstrukcję 

- szeroki zakres temperatur pracy: -40° C do 90° C 

- odporność na promieniowanie UV oraz długotrwałą ekspozycję w warunkach zewnętrznych 
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Ze względu na prąd zwarciowy panelu wynoszący Isc=9,41A i obciążalność prądową elementów 

instalacji po stronie DC powyżej wartości 1,25·Isc pomija się zabezpieczenie nadprądowe instalacji 

fotowoltaicznej po stronie DC. 

 

Za falownikiem po stronie DC należy zastosować rozłącznik 32A, 1000V do pracy przy prądzie stałym. 

Przewody w ziemi układać w rurze osłonowej wodoszczelnej typu np. DVK-T , a nad ziemią wszystkie 

przewody układać w rurkach ochronnych odpornych na działanie UV. 

 

Oprzewodowanie po stronie 0,4kV (obwód od rozdzielnicy do falownika) należy wykonać przewodami 

o izolacji polwinitowej typu YDY I YKY o przekrojach wskazanych na rysunku. 

Sposób wykonania instalacji wykonać zgodnie z SEP-E-002 i ustaleniami z Inwestorem tj,: 

• Przewody prowadzić n/t  

• Przewody prowadzić na wcześniej przygotowanych korytkach kablowych, drabinkach 

kablowych lub uchwytach w ciągach komunikacyjnych. 

• Przewody prowadzić w osłonach rurowych w miejscach ewentualnych zagrożeń od uszkodzeń 

mechanicznych. 

Ilość puszek instalacyjnych należy zredukować do minimum. Osprzęt elektroinstalacyjny powinien 

przylegać w sposób trwały i pewny do powierzchni ścian i sufitów. 

Obliczenia średniego zysku energii elektrycznej z projektowanej instalacji PV zostały dokonane 

metodą komputerową i załączone do projektu. 

Roczny uzysk energii „Total for year” Plebania: 25600 kWh. 

Roczny uzysk energii „Total for year” Kościół: 15000 kWh. 

Minimalne wymagane parametry techniczne modułu fotowoltaicznego: 

Opis wymagań Parametry wymagane 

Typ modułu Polikrystaliczne 

Moc modułu 280 Wp  

Tolerancja mocy -0.40 %  

Współczynnik temperaturowy mocy Max.: –0,29 %/K 

Rama modułu Aluminium anodowane 

Optymalizer mocy TAK 

 

Gwarancja wydajności mocy 

producenta 

 

10 lat:  min. 92% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 83% mocy znamionowej 

Waga modułu Max.: 18,8 kg 

Wymiary modułu  1670mmx1000mmx32mm (łącznie z ramą) 
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Zamontować optymizery mocy typu P600 dla każdych dwóch paneli. Parametry optymizera mocy:  

 

 

Stosować elementy konstrukcyjne systemowe, dedykowane. Wykonać konstrukcję nośną paneli o 

odpowiednim pochyleniu i rozstawie zgodnie z załączonym rysunkiem do niniejszej dokumentacji. 

Użytkownik powinien dokonywać przeglądów konstrukcji nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub po 
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każdej anomalii pogodowej. Elementy instalacji fotowoltaicznej należy połączyć między sobą 

przewodem Cu o przekroju min. 6mm2 w celu zapewnienia wyrównania potencjałów, zapewnienia 

ochrony odgromowej oraz w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania instalacji. Zapewnić 

rezystancję uziemienia R<10Ω. 

W celu zabezpieczenia instalacji przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi należy 

zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2 po stronie DC (na przewód + i –), a typu 2 po 

stronie AC. Ochronniki od strony DC należy połączyć z szyną wyrównawczą obiektu przewodem min. 

LgYżo 16mm2. 

1.7 System zdalnego nadzoru i rejestracji parametrów energii elektrycznej w TG – analogia w obu 

tablicach TG 

 

Układ zdalnego nadzoru i rejestracji online parametrów sieci zasilającej 

W rozdzielnicy głównej TG należy zamontować bezpośredni układ pomiarowy kontrolny z 

rejestracją i monitoringiem danych online do istniejącego centralnego serwera odczytu cls.aktual.pl. 

Pomiarem należy objąć główną linię zasilającą. Układ zdalnego nadzoru i rejestracji parametrów energii 

elektrycznej należy wykonać z zastosowaniem analizatora Lovato DMG210 i modułem odczytu systemu 

Aktual.pl. Urządzenia należy umieścić w rozdzielnicy lub w zewnętrznej obudowie. Do modułu 

transmisji należy doprowadzić sygnał internetowy np. z lokalnej szafy dystrybucyjnej, wifi lub 

dedykowanego połączenia 3G.  Rejestracja danych odbywa się w zarówno w trybie online na serwerze 

oraz niezależnie na karcie pamięci modułu systemu Aktual.  

Wymagane funkcjonalności systemu: 

• rejestracja wartości P,Q,I,U,Ecz,Eind,Epoj,f 

• rejestracja godzinowego, dobowego i miesięcznego zużycia energii  

• predykcja kosztów zużycie energii na koniec miesiąca 

• automatyczne raportowanie email 

• automatyczne powiadamianie email i sms na wskazane przez Użytkownika adresy i 

numery telefonów 

• możliwość ustawiania wartości alarmowych dla poziomu min i max oraz dla każdej z faz 

osobno 

• funkcja „Strażnik mocy” generująca alarm i powiadomienie przy przekroczeniu zadanej 

wartości maksymalnej mocy czynnej 

• funkcja „Kontrola mocy biernej” generująca alarm i powiadomienia przy wykryciu poboru 

mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej (np. w przypadku usterki stycznika baterii 

kondensatorów) 

• podgląd danych online z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu za pomocą 

przeglądarki internetowej 

• przechowywanie zarejestrowanych danych z okresu min. 24miesięcy niezależnie na 

serwerze i lokalnie w karcie pamięci modułu odczytu danych 

• możliwość generowania plików .csv z zarejestrowanymi danymi umożliwiającymi 

zapisywanie zarejestrowanych danych na dowolnym komputerze 
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1.8 Linie kablowe 

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys.E01. Kabel w ziemi układać na głębokości 0,7 m  

w wykopie o szerokości 0,4 m, pomiędzy 10 cm warstwami piasku, zasypać rodzimym gruntem, 

przykryć folią koloru niebieskiego. Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości 

nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Projektowany kabel należy trwale oznakować 

tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na których znajdują się informacje dotyczące typu i 

przekroju kabla, rok ułożenia, jego kierunek oraz jego właściciel. W miejscach pokazanych na rysunku 

linię kablową układać w rurze ochronnej DVK-T 75. Instalację PV w ziemi w całości w rurze osłonowej 

DVK-T 75. Kabel w tych miejscach układać na głębokości 0,8m.  W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 

istniejącymi sieciami wykopy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności.  

1.9 Szafy kablowe  

Szafy kablowe zlokalizowane na terenie dz. nr 217/7 przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznej 

powinny zostać zainstalowane w prefabrykowanej obudowie z tworzywa termoutwardzalnego i 

posadowione na fundamencie, zamykane na klucz oraz charakteryzować się minimum podanymi niżej 

parametrami: 

- znamionowe napięcie izolacji – 500V, 

- znamionowy prąd – 400A, 

- stopnie ochrony – IP54, IK10, 

- kategoria palności – FH2-25(HB-40), 

- odporność na nadmierne ciepło – 9600C, 

- odporność na warunki atmosferyczne (szczególnie UV). 

1.10 Oprawy oświetlenia zewnętrznego 

Do oświetlenia zewnętrznego terenu wykorzystać kable typu YKY 3x2,5mm2 , zasilanie z R-PV 

400V. Słupy h=6m z oprawą LED IP65 , 36W, 4600lm, 3500K, II klasa izolacji. We wnękach słupów 

oświetleniowych zamontować złącza słupowe w II klasie izolacji TB „Rosa” lub równoważne i 

bezpieczniki typu Bi 6A/gG. Oprawy oświetleniowe połączyć z zaciskami odejściowymi zacisków 

bezpiecznikowych przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Przewody prowadzić wewnątrz słupa i rury 

wysięgnika w rurkach ochronnych. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą. 

1.11 Instalacje teletechniczne  

Projektuje się obiekt wyposażyć w: 

Instalacja systemu telewizji dozorowej STVD 

  System STVD obejmuje teren instalacji fotowoltaicznej. Instalację CCTV należy wykonać w 

oparciu o kopułkowe kamery IP 360 stopni , dzień/noc z grzałką, montowane na na wys. h=4m na 

słupach oświetleniowych. Na słupach zamontować obudowy PVC z urządzeniami (konwerterami) do 

transmisji sygnału oraz urządzeniami zasilania, do których należy doprowadzić kable sygnałowe i 

zasilające wg przyjętego rozwiązania. Kamery wyposażone w hermetyczne obudowy z grzałką.  

W budynku kościoła pomieszczenie pod schodami wyposażyć w szafę 19” 42U z panelem 

światłowodowym i rejestratorem, w uzgodnieniu z administratorem systemu. Pomieszczenie kancelarii 

wyposażyć w stację monitorującą i monitor LCD.  
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1.12 Ochrona od porażeń 

Do ochrony przeciwporażeniowej podstawowej w projektowanej instalacji 0,4kV przewidziano  użycie 

następujących środków: izolowanie części czynnych, stosowanie obudów i przegród (min.IP2X).  

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w projektowanej instalacji 0,4kV jest realizowana przy 

użyciu następujących środków: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S, stosowanie 

urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonać pomiary 

sprawdzające skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Uwagi:  

1 Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i 

normami. 

2 Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie. 

3 Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary w tym 

kompletne pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 

4 Wykonać próbne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie. 

5 Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

6 Wymogi projektu kierowanego do wykonawstwa zawierające określenie szczegółowych 

wytycznych dla pozostałych branż, przeprowadzenie oceny możliwości zabudowy 

urządzeń przy wymaganiach i ograniczeniach wynikających z architektury obiektu oraz 

konieczność określenia kosztu inwestycji powodują, że niekiedy zaprojektowane 

urządzenia mają przywołanych konkretnych producentów. Dobór tych urządzeń nie jest w 

żadnej mierze wiążący dla wykonawców przystępujących do przetargu, pod warunkiem 

zaproponowania urządzeń spełniających wymagane funkcje i parametry techniczne, jakość 

techniczną i niezawodność, uwzględniających wymagania i ograniczenia oraz 

posiadających stosowne atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty technicznie. 

 

 

 

 











INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

OBIEKT BUDOWLANY:   Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 

26,88kWp i 15,68kWp  

ADRES BUDOWY: dz. nr 217/7 , 207, 676/1 , 11-710 Piecki 

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka M.B. Różańcowej ul. Zwycięstwa 16 

11-710 Piecki 

 

1. Zakres robót: 

1.1. Roboty instalacyjne związane z wykonaniem instalacji elektrycznych 

2. Istniejące obiekty budowlane: 

2.1. Budynki wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.  

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

3.1. Droga dojazdowa 

3.2. Linia kablowa nN  

3.3. Sieci wodne i kanalizacyjne 

3.4. Sieci ciepłownicze 

3.5. Sieci gazowe 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

4.1. Praca w pobliżu urządzeń nn , SN i pod napięciem – możliwość porażenia prądem 

elektrycznym 

4.2. Praca na wysokości – upadek 

4.3. Praca przy użyciu urządzeń elektromechanicznych – uszkodzenie ciała 

4.4. Transport materiałów – możliwość przyciśnięcia kończyn, uszkodzenie ciała 

5 Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami 

wyszczególnionymi w pkt. 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie 

z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 

6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

6.1. Prace wykonywać po przygotowaniu miejsca pracy. 

Roboty przygotowawcze: 

-Wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodów i kabli; 

-Zabezpieczenie aparatury przed włączeniem napięcia 

-Tablica informacyjna; 

-Znaki ostrzegające; 

-Stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

-Oznakowanie tablicami typu; nie włączać , teren budowy zakaz wstępu. 

6.2. Prace w pobliżu urządzeń niskiego napięcia i pod napięciem wykonywać na polecenie. 

6.3. Do prac w pobliżu urządzeń nn dopuścić pracowników posiadających wymagane 

zaświadczenie kwalifikacyjne. 

6.4. Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi (szczególnie 

Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pożaru, porażenia prądem elektrycznym 

lub innych sytuacji wymagających interwencji ww. służb. 


