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                                   OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam zgodnie z wymogami przepisu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 

Budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami że Projekt 

Budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w kościele 

parafialnym, Parafii Rzymsko - katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w 

Kosobudach 37, 22-470 Zwierzyniec,  wykonany jest zgodnie z zawartą umową 

o dzieło, obowiązującymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowanie może być skierowane do 

realizacji. 
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2.OPIS TECHNICZNY 
 

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- plan zagospodarowania działki 1:500 

- umowa zawarta z inwestorem. 

- projekt architektoniczno – konstrukcyjny. 

- inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych 

- wizja lokalna w terenie 

- uzgodnienia robocze z użytkownikiem  

   obowiązujące przepisy i normy w zakresie opracowania 

 
2.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI. 

 

Przedmiotem inwestycji jest kościół Parafii Rzymsko - katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli 

w Kosobudach 37, 22-470 Zwierzyniec. 

Budynek nie podpiwniczony jedno piętrowy z poddaszem nie użytkowym. Konstrukcja 

dachu drewniana pokryta metalową blachą powlekaną. 

Wyposażenie budynku 

Budynek kościoła wyposażony będzie w ławki i meble oraz sprzęt wg wskazań Inwestora. 

Budynek wyposażony będzie w n/w instalacje: 

       wodnokanalizacyjną, grzewczą, wentylacji grawitacyjnej, instalacje elektryczne, teletechni- 

czne i odgromową. 

 
2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, zalicznikowej linii 

kablowej NN i oświetlenia terenu Kościoła. W projektowanym budynku Kościła projektuje 

się n/w instalacje: 

 oświetlenia ogólnego podstawowego 

 oświetlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) 

 gniazd wtyczkowych 1-faz, 230V 

 elektrycznego ogrzewania podłogowego 230V 

 odgromową 

 wlz i tablice rozdzielcze 

 zabudowę wyłącznika p.poż nad istniejącym złączem kablowym 

 ochrony przeciwporażeniowej 

 ochrony przeciwprzepięciowej 

 oświetlenie terenu kościoła 

 linię kablową zasilającą dzwonnicę 

 fotowoltaiczną 

 
2.4. DANE ELEKTROENERGETYCZNE 

 

Napięcie zasilania                                                                                                 - 230/400 V 

Moc zainstalowana budynku                                                                          - Pi  =  35,1kW 

Moc szczytowa budynku                                                                                - Ps  =  30,4kW 

Współczynnik mocy                                                                                              cos = 0.93                           

System ochrony od porażeń:  AMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA w układzie sieci TN-C-S. 
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2.5.  ZASILANIE BUDYNKU w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 

 

Zasilanie w energię elektryczną  budynku Kościoła odbywa się przedlicznikową linią 

kablową YAKY4×25 mm
2
 z istniejącego słupa linii napowietrznej. Kabel wprowadzony jest 

do złącza kablowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie Kościoła. Linia kablowa 

pozostaje bez zmian. 
 

2.6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.. 
 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w  szafce licznikowej w 

pomieszczeniu Zakrystii. Energia elektryczna zużywana przez odbiory energii elektrycznej 

mierzona jest 3fazowym dwutaryfowym licznikiem energii czynnej, 230/400V, 10/60A. 

Istniejący licznik energii elektrycznej przenieść do  szafki licznikowej TL w zestawie 

zaprojektowanej TG-p. 

 
2.7. INSYALACJA FOTOWOLTAICZNA 
  

Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii 

elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie 

przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe. 

Opracowanie zawiera projekt instalacji fotowoltaicznych o mocy 20,16kWp wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą (WLZ i instalacją odbiorczą/wytwórczą umożliwiającą 
przyłączenie i przyszłą współpracę z siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja S.A.  

Projektuje się montaż paneli PV na konstrukcji wolnostojącej oraz montaż kompletnej 

instalacji odgromowej na części instalowanych paneli PV. Instalacje słaboprądowe (DC) i 

zmiennoprądowe (AC) mają na celu przyłączenie do sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia PGE Dystrybucja S.A. małej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20,16kWp wraz z 

konstrukcją, do której zostaną przymocowane panele PV, mocowane pod odpowiednim 

kątem. Ponadto przewidziano montaż jednego inwertera (falownika) a także kabli solarnych 

słaboprądowych (DC) łączące poszczególne generatory słoneczne. Instalacja pracować 
będzie w systemie ON-GIRD. 
W system instalacji PV wchodzi: 

 Wykonanie WLZ nN instalacji PV wraz z podłączeniem do projektowanej rozdzielni 

głównej. 

 Wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) i słaboprądowej (DC) systemu 

fotowoltaicznego. 

 Wykonanie instalacji zabezpieczającej strony zmiennoprądowej (AC) i stałoprądowej 

 (DC) systemu fotowoltaicznego. 

 
 2.7.1.OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PO STRONIE AC 

Zaprojektowano linię WLZ nN typy YKXS 5x16mm2 wraz z urządzeniami sprzęgającymi, 

umożliwiającymi współpracę małej elektrowni fotowoltaicznej z siecią dystrybucyjną PGE 

Dystrybucja S.A. Projektowaną linię WLZ nN należy przyłączyć poprzez projektowany 

rozłącznik bezpiecznikowy typu SPX-00-125A z zabezpieczeniem 50A/gF do wolnego pola 

odpływowego projektowanej rozdzielni głównej TGp. 

Ochrona przed porażeniem: izolacja podstawowa, zastosowane urządzenia w II klasie 

ochronności, oraz przy uszkodzeniu po stronie nN – samoczynne wyłączenie zasilania w 

układzie TN-S. 

              
2.7.2.OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PO STRONIE DC 

Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,16kWp, składającą się z modułów 

fotowoltaicznych zainstalowanych na odpowiedniej konstrukcji wolnostojącej. Dla instalacji 
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fotowoltaicznej przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 

280W. Instalacja składa się z 72 sztuk monokrystalicznych ogniw (2 ciągi modułów po 36 

szt. każdy). Panele zostaną przyłączone do beztransformatorowego inwertera 

fotowoltaicznego o mocy 20kW. Inwerter należy montować na zewnątrz na konstrukcji 

wolnostojącej pod panelami. 

Po stronie napięcia (AC) inwertera zaprojektowano zabezpieczenia przetężeniowo 

zwarciowe. Po stronie napięcia (DC) inwertera zaprojektowano bezpieczniki topikowe do 

obwodów DC (PV 16A, 1000V/DC), zestawy przeciwprzepięciowe na DC 

(odgromników/warystorów) po jednym zestawie na tracker MPPT, oraz zestawy 

rozłączników DC. 

Powyższe urządzenia zabezpieczające po stronie napięcia DC należy umieścić w skrzynce 

bezpiecznikowej hermetycznej IP 65 obok falownika. Falownik fotowoltaiczny należy 

montować, zgodnie z wytycznymi producenta (zachowując wymagane odległości), 

zwracając uwagę na konieczność zapewnienia urządzeniom odpowiedniej wentylacji. Po 

zainstalowaniu falownika, należy go uziemić. Sąsiednie moduły fotowoltaiczne należy 

łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dedykowanych dla instalacji słabo 

prądowych (DC) fotowoltaicznych o przekroju 6mm2 (napięcie do 1000 V DC. Przekroje 

przewodów zostały dobrane tak, aby spadek napięcia po stronie słaboprądowej był mniejszy 

niż 0,5%. Przewody powinny również posiadać podwójną izolację oraz wzmocnioną 
odporność na możliwe do wystąpienia np. podczas montażu uszkodzenia mechanicznego. 

Przewody solarne oraz ich zapasy, łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne 

zamontować do konstrukcji bazowych samych modułów fotowoltaicznych za pomocą 
opasek odpornych na działanie promieni UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne w 

sposób uniemożliwiający ich ocieranie o konstrukcję oraz wnikanie wody do złączek 

kablowych. Do łączenia modułów PV na kablach stosować złączki MC4. Przewody 

prowadzić po trasach osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, 

równolegle do innych kabli nie tworząc zapasów oraz pętli, odpornych na działanie promieni 

UV oraz innych szkodliwych czynników. Każdy moduł winien być wyposażony w złączki 

MC4 o stopniu ochrony IP65. 
 

2.7.3.INSTALACJA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. 

Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV oraz zostaną one 

objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie 

przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu a 

następnie uziemiony. Przy każdej z konstrukcji wolnostojącej należy wykonać uziemienie 

ochronne o wartości nie mniejszej jak R<10 . Ochrona projektowanej instalacji 

realizowana będzie poprzez zastosowanie iglic, zwodów pionowych oraz przewodów 

odprowadzających zintegrowanych z konstrukcją. 

Projektuje się układ uziemień kombinowany, poprzez uziom otokowy i uziomy pionowe. 

Zaprojektowano iglice odgromowe o wysokości 1m montowane bezpośrednio do konstrukcji 

wsporczych. Jako zwody pionowe wykorzystać metalową konstrukcję wsporczą. Jako 

przewody odprowadzające projektuje się przewody DFe/Zn o średnicy 8mm prowadzone od 

konstrukcji metalowej do złącz kontrolnych. Na wysokości 0,3m nad powierzchnią gruntu 

należy umieścić złącza kontrolne dwuśrubowe. Ze złącza kontrolnego należy prowadzić 
bednarkę ocynkowaną 25x4mm do uziomu otokowego wykonanego również bednarką 
Fe/Zn 25x4mm. 

                        .                                                                                                                                                                                 
 

 

2.8. W.L.Z. i TABLICE ROZDZIELCZE.  

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacji, należy wykonać tablicę główną z pomiarem 

energii elektrycznej TG-p  oraz  tablice rozdzielczą T-1. Projektowaną tablicę główną z  
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pomiarem energii elektrycznej TG-p należy zabudować we wnęce w pomieszczeniu 

Zakrystii. Tablicę wnękową T-1 zabudować w pom. porządkowym.   Tablice rozdzielcze 

stanową zestawy typowych wnękowych szafek z tworzyw sztucznych IP-40 i IP-65, IK-08. 

Tablicę główną TG-p zasilić ze złącza kablowego ZK przewodami 4LgY 25mm
2
 w RVs  ϕ 

47mm. Projektowane rozdzielnice wyposażyć w aparaturę modułową montowaną na 

wspornikach TH-35, pozostałą aparaturę nie modułowa montować na ażurowych 

podstawach montażowych. Rodzaje aparatów elektrycznych oraz ich ilości podano na 

schematach ideowych. Z projektowanej tablicy TG-p zasilić projektowaną tablicę 

rozdzielczą T- 1. Do tablicy TG-p przenieść istniejący licznik energii elektrycznej. 

Na zewnętrznej ścianie budynku nad złączem kablowym obok wejścia głównego do 

zakrystii zabudować szafkę z wyłącznikiem p.poż. Na zewnętrznej ścianie budynku Kościoła 

obok wejścia głównego i wejścia do Zakrystii, zamontowane są przyciski przeciwpożarowe 

wyzwalające wyłącznik główny p.poż. 

W zestawach szafek tablic rozdzielczych przewidziano 30% rezerwę na ewentualny montaż 

dodatkowej aparatury elektrycznej. 

 
2.9. INSTALACJE ODBIORCZE. 

 
2.9.1. ZABEZPIECZENIE OBWODÓW. 

Wszystkie obwody odbiorcze  instalacji zabezpieczone będą wyłącznikami instalacyjnymi  

typu S301-B i S303-B oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi P304 o I n  =30mA. 
                       
2.9.2.  INSTALACJA  OŚWIETLENIA   OGÓLNEGO                                                                                                                                                       

Instalację oświetlenia ogólnego wewnątrz pomieszczeń kościoła wykonać przewodami 

YDYp31.5mm
2
 w/t i p/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosować osprzęt 

melaminowy p/t  a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak pomieszczenie porządkowe, i 

na zewnątrz – osprzęt szczelny IP-54 wpuszczany  w tynk. Rodzaje opraw oświetlenio- 

wych, żyrandoli i kinkietów ściennych oraz ich rozmieszczenie podano na planach instala- 

cji elektrycznej. Dobrane źródła światła dają na powierzchniach roboczych w poszcze -

gólnych pomieszczeniach natężenie oświetlenia wymagane normą PN-EN 12464-1. 

Sterowanie oświetleniem ogólnym chóru, Zakrystii, pom. porządkowego  odbywać się 

będzie indywidualnymi łącznikami instalacyjnymi z  poszczególnych pomieszczeń. Łączniki 

instalować na wys. 1.4m nad podłogą. Sterowanie oświetleniem nawy głównej kościoła, 

prezbiterium, ołtarza głównego odbywać się będzie podświetlanymi łącznikami 

przyciskowymi 10A z guzikami krytymi ( w standardzie SPAMEL) zabudowanymi w 

tablicy TSO  z Zakrystii. Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, żyrandoli, kinkietów 

ściennych i  naświetlaczy pokazano na planach instalacji elektrycznych. Charakterystykę 

źródeł światła oraz opraw oświetleniowych podano w wykazie opraw na planach instalacji.  

  
2.9.3. INSTALACJA OŚWIETLENIA  KIERUNKOWEGO. 

Instalację oświetlenia kierunkowego wykonać przewodami YDYp 31.5mm
2
 w/t  z 

osprzętem melaminowym podtynkowym. Instalacja oświetlenia kierunkowego stanowi 

wydzielone obwody oświetleniowe z czasem świecenia 1-godz. Wskazując drogę ewakuacji. 

Jako oprawy oświetlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjęto oprawy LED 1×4W, 

IP20, 4000K wyposażone w piktogramy i moduły zasilania awaryjnego zapewniające 

działanie opraw przez 1h. Oprawy te powinny być stale załączone pod napięcie a zaświecą 

się w momencie zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym. Oprawy montować nad 

wyjściami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze 

ewakuacyjnej. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.9.4. INSTALACJE  GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-faz –230V                                                                         

Instalację gniazd wtyczkowych 1-no fazowych wykonać przewodami YDYp 32.5mm
2
 p/t. 



str. 6 
 

Instalacja obejmuje wydzielone obwody gniazd wtyczkowych instalowane w 

poszczególnych pomieszczeniach Kościoła. We wszystkich pomieszczeniach suchych 

stosować osprzęt melaminowy p/t  a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak POM. 

porządkowe i na zewnątrz – osprzęt szczelny IP-54 wpuszczany  w tynk. Obwody gniazd   

wtyczkowych 1-faz. – 230V zakończyć gniazdami z serii impresja6pojedynczymi i 

podwójnymi (16A/Z i 216A/Z p/t), instalowanymi na wys.0.8m nad podłogami.  

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V pokazano na planach instalacji elektrycznych w 

poszczególnych pomieszczeniach. 
 

 2.9.5. ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE            

Do ogrzewania kościoła projektuje się komfortowe ogrzewanie podłogowe zasilone w 

całości z paneli fotowoltaicznych. Ogrzewanie zrealizować Comfort kablami grzejnymi o 

obciążalności jednostkowej 18W/mb, jednostronnie zasilanymi. Kable układać na 

systemowej siatce montażowej pod warstwą szlichty i podłogi ceramicznej. Projektuje się 8 

zestawów grzejnych o standardowych długościach, rozmieszczonych wg rys. nr 6. Kabli nie 

należy układać pod meblami i ławkami. Łączenie zestawów kabli grzejnych z przewodami 

instalacji, odbywa się w puszkach ϕ 60 p/t z zainstalowanymi regulatorami elektronicznymi 

temperatury z zewnętrznymi 4-ro metrowymi czujnikami kabelkowymi. Regulatory sterują  

pracą poszczególnych zestawów grzejnych. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą 

czujników kabelkowych. Niezależnie od indywidualnych czujników elektronicznych, czas 

załączania całości ogrzewania może być regulowany programowalnym sterownikiem 

ogrzewania z  pomieszczenia Zakrystii. Kable grzejne nie mogą być układane w odległości 

mniejszej od ściany jak 6 cm i w odstępie 5cm    między kablami. Kabli grzejnych nie wolno 

ciąć i należy zabudowywać je w standardowych długościach. Między przewodami grzejnymi 

w poszczególnych zestawach należy montować rurki osłonowe do zamontowania 

podłogowych czujników temperatury.                                                      

 
2.10. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 

 

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym, w projektowanym budynku, 

zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia w układzie sieci TN-C-S. W projektowanych 

tablicach rozdzielczych zaprojektowano grupowe wyłączniki różnicowo-prądowe   P304-B o 

I n = 30mA. W obwodach jednofazowych stosować wyłączniki instalacyjne S301-B a w 

obwodach trójfazowych wyłączniki instalacyjne S303-B. Rozdzielenie przewodu PE i N 

nastąpi w projektowanej tablicy głównej TGp. Przewód „N” w ZK uziemić. Z uwagi na 

konieczność uziemienia ograniczników przepięć (przyłączenie do szyny wyrównawczej) 

rezystancja uziemienia całego układu nie może przekraczać 10 omów. Dla zapewnienia 

prawidłowej ochrony przez wyłączniki różnicowoprądowe, przewody ochronne „PE” nie 

mogą mieć za tymi wyłącznikami bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodami 

neutralnymi „N”. Rezystancja uziemienia układu sieciowego musi wynosić R<
03,0

50
<1667

 . W pomieszczeniu porządkowym wykonać połączenie wyrównawcze, łącząc przewodem 

LY6mm
2
 w obrębie jednego pomieszczenia metalowe przybory i zlewozmywaki z rurą 

zimnej wody. Wszelkie połączenia wykonać używając typowych obchwytów. 
 

2.11.OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU. 

 

Zgodnie z aktualnym „Prawem Budowlanym” budynek musi być wyposażony w urządzenia 

ochrony przed przepięciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunków ochrony 

urządzeń elektrycznych przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, 

projektuje się dwustopniowy system zabezpieczeń: 
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- stopień zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepięć klasy I 

(B)      zainstalowanymi w tablicy głównej budynku TG. 

- stopień zabezpieczenia wtórnego zrealizowany ogranicznikami przepięć klasy II (C)  

zainstalowanymi w tablicach rozdzielczych na poszczególnych kondygnacjach  

budynku. 

Projektuje się ograniczniki przepięć klasy I – DEHNport 440  oraz klasy II – DEHNquard. 

Oporność uziemienia ograniczników R10 . Zaprojektowany układ ochrony ograniczy 

przepięcia do wartości 1   1,5 kV. Do połączenia ograniczników przepięć z szyna 

uziemiającą stosować przewody LgY6mm
2
. 

 

2.12. INSTALACJA ODGROMOWA. 

 

Zgodnie z PN-IEC61024-1 i PN-86/E-05003/01-03 instalacja odgromowa jest wymagana. 

Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykorzystuje się metalowe pokrycie dachu z 

blachy ocynkowanej powlekanej. Przewody odprowadzające wykonać z drutu  DFe /Zn   8 

mm w osłonach z grubościennych rur PVC ϕ 16mm, układanych w zatynkowanych bruzdach 

pod warstwą elewacji. Przewody uziemiające z przewodami odprowadzającymi łączyć za 

pośrednictwem złącz kontrolnych, instalowanych na wys. 0.8 m od poziomu terenu, we 

wnękach 40×40cm zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucznego. Przewody 

odprowadzające łączyć z pokryciem dachowym za pomocą złącz uniwersalnych.  Uziom 

otokowy wykonać z PFe/Zn 25×4mm ułożonym w wykopie na głębokości 0,6m od poziomu 

terenu. Metalowy krzyż na kopule nawy głównej Kościoła, połączyć drutem 2×DFe/Zn ϕ 

8mm z pokryciem wyższej części dachu. Wyższe części blaszanego pokrycia dachu z 

niższymi łączyć drutem DFe/Zn ϕ 8mm. 

Rezystancja uziomu R< 10 . 

 
2.13. OŚWIETLENIE TERENU. 

 

Oświetlenie terenu wokół Kościoła wykonać w sposób podany w części graficznej 

opracowania. Oświetlenie terenu zasilone będzie z tablicy głównej TGp zlokalizowanej w 

pomieszczeniu Zakrystii. Oświetlenie terenu zaprojektowano oprawami oświetleniowymi 

typu parkowego z daszkami ze źródłami światła LED, 3800lm, 4000K z modułami redukcji 

mocy i ochronnikami przepięciowymi, IP-65, IK-08, kl. ochr II, w obudowie aluminiowej. 

Oprawy oświetleniowe zamontować na słupach aluminiowych bez szwu, anodowanych na 

kolor grafitowy (kod CI-65) o wysokości h = 5mb, ustawionych  na typowych fundamentach 

betonowych 0,260,261,0m, dostarczonych razem ze słupami przez producenta słupów. 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YKSY 31.5mm
2
 1kV wciągniętymi w otwory 

słupów. We wnękach słupów aluminiowych stosować tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z 

zabezpieczeniami jedno biegunowymi S301-B6A. Słupy zasilić promieniowo kablami 

YKXS 56mm
2
 - 1kV z  tablicy TGp.  

 

2.13.1. STEROWANIE OŚWIETLENIEM. 

Załączanie obwodów zasilających oprawy oświetleniowe (zgodnie z nastawionym czasem 

wschodzącego i zachodzącego słońca) odbywać się będzie stycznikiem 3-y fazowym z 

cewką na 230V za pośrednictwem cyfrowego programatora astronomicznego. 

 
2.13.2. NUMERACJA SŁUPÓW.  

Po wykonaniu oświetlenia  terenu, wykonać  numerację słupów oświetleniowych wg opisów 

podanych na rys. nr 1.  
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2.14. LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA DZWONNICĘ. 

 

Dzwonnicę zasilić kablem ziemnym YKXS5×4mm
2
 z tablicy głównej TGp w 

pomieszczeniu zakrystii. W budynku dzwonnicy kabel zakończyć natynkową puszką IP65 

na wysokości 1.8mb. 

Kabel układać we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym po trasie jak pokazano na 

rys. nr 1. Sterowanie dzwonami (zał. – wył.) odbywać się będzie z pomieszczenia zakrystii. 

 
2.15. UKŁADANIE KABLI. 

 

Trasy ułożenia kabli oświetleniowych i kabla zasilającego dzwonnicę podano w części 

graficznej na rysunku nr 1. Kable należy układać na głębokości 0.7 m licząc od istniejącego 

poziomu terenu w warstwach piasku 2x10 cm. Jako osłonę ostrzegawczą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi stosować folię 

kalandrowaną koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem 

podziemnym terenu kable układać w osłonach otaczających z rur karbowanych 

dwuściennych HDPE75 × 63mm. Przejścia kabli pod chodnikami wykonać metodą 

przepychu lub przewiertu. Kable zakończyć na sucho. Przy równoległym  układaniu kabli 

we wspólnym wykopie zachować między nimi 10-cio cm odległość. Kable wzdłuż trasy 

zaopatrzyć w oznaczniki kablowe, założone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie 

w odstępach co 10 mb. Na końce rur osłonowych nałożyć rury termokurczliwe REC 75. 

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125. 

 
UWAGI KOŃCOWE:  

 

1.Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PNE. 

2.Po wykonaniu instalacji elektrycznych  należy wykonać pomiary elektryczne rezystancji 

   izolacji i uziemień. 

3.Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w  

    budownictwie. Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub  

    deklaracje zgodności z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane). 

4. Elektryczne ogrzewanie podłogowe wykonać zgodnie z instrukcją systemu grzejnego 

    danego producenta 

5. Wszystkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym  

     projekcie wykonawczym należy traktować jako przykładowe, służące określeniu 

     pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów  

    założonych w  dokumentacji  technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpie- 

    nie proponowanych  rozwiązań (w  oparciu o wyroby innych producentów), pod  

    warunkiem  spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 

    funkcjonalnych i   użytkowych wskazanych  szczegółowo w dokumentacji projektowej.  
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3.OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

3.1. DANE DO OBLICZEŃ. 
 

Napięcie zasilania                                                                                   230/400V. 

Współczynnik mocy                                                                            cos  = 0.93. 

Współczynniki jednoczesności: 

 oświetlenie                                                                                      kj = 0.7 

 gniazda wtyczkowe                                                                        kj = 0.3 
 

3.2. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ ODBIORNIKÓW ZASILONYCH  

       Z  TABLICY TGp   
Lp Rozdzielnica/nazwa 

obwodu 

Moc 

zainst(kW) 

Moc 

szczyt.(kW) 

Wspólczynnik 

kj 

Zabezp 

(A) 

1. Oświetlenie 1.66 1.66 0,7 10 

2. Gniazda wtyczkowe 230V 3.60 2.30 0.3 16 

3. Oświetlenie kierunkowe 0.10 0.10 1 10 

4. Tablica T1 6.80 3.40  32 

5. Dzwonnica 3.00 3.00 1 32 

6. Oświetlenie terenu 0.20 0.20 1 16 

 Ogrzewanie podłogowe, zespoły nr 1÷8 19,60 19,60  32 

  Ogółem   35,06 30,40  63 

 

Prąd szczytowy: 

Is =  
30400

1,73×400×0,93
  47,24A  

3.2.1 Dobór przewodów WLz 
 

Dla zachowania wybiorczości zabezpieczeń przyjęto zabezpieczenia Tablicy TG–p w 

złączu ZK - 63A  o charakterystyce  gF -  przewody wlz –4LgY25mm
2
 w RVs ϕ 47 mm.  

o Idd = 87A > 70A 

 
3.3. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ ODBIORNIKÓW ZASILANYCH  
       z TABLICY T1. 

 

Lp Rozdzielnica/nazwa 

obwodu 

Moc 

  zainst(kW) 

Moc 

szczyt.(kW) 

Wspólczynnik 

kj 

Zabezp 

(A) 

1. Oświetlenie  0.50 0.40  10 

2. Gniazda wtyczkowe 6.30 3.00 0,3 16 

      

 Ogółem   6.80 3.40  32 

 

Prąd szczytowy: 

Is =  
3400

1,73×400×0.93
  5,28A 

3.3.1 Dobór przewodów WLz 
 

Dla zachowania wybiorczości zabezpieczeń przyjęto zabezpieczenia tablicy T1 w tablicy 

TGp - 32A  o charakterystyce  B. 

Dobrano przewody wlz – YDYp5×4 mm
2
 p/t o Idd = 40A > 36A 
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3.4. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ ELEKTRYCZNEGO  

                                         OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 

 

Lp Rozdzielnica/nazwa 

obwodu 

Moc 

zainst(kW) 

Moc 

szczyt.(kW) 

Wspólczynnik 

kj 

Zabezp 

(A) 

1. Ogrzewanie podłogowe 

zespół nr 1÷4  

8.80 8.80 1 16 

2. Ogrzewanie podłogowe 

zespół nr 5÷8 

8.80 8.80 1 16 

      

 Ogółem   19.60 19.60  32 

 

Prąd szczytowy: 

Is =  
19600

1.73×400×1.0
  30.46A 

3.4.1 Dobór przewodów WLz 
 

Dla zachowania wybiorczości zabezpieczeń przyjęto zabezpieczenia obwodów grzejnych 

w tablicy TGp - 32A  o charakterystyce  B. 
 

3.5. SPADEK NAPIĘCIA. 

 

a) Wlz  - przewody 4LgY25mm
2
  do TGp  

 

Delta U% = 
sk

lP




 = 

30.4𝑘𝑊×15𝑚

86×25
= 0,21% 

 

b) Zasilanie tablicy T1 – przewody YDYp5× 4mm
2 
 

 

                              Delta U% = 
sk

lP




 =  

3,4𝑘𝑊×35

86×4
 = 0,35% 

 

c) Oświetlenie terenu YKXS 5× 6mm
2 
 

 

                              Delta U% = 
sk

lP




 =  

0,15𝑘𝑊×80

86×6
 = 0,03% 

 
 3.6. Rezystancja uziemienia przewodu „PE”  

                                            R = 
nI

U


= 

03.0

50
 = 1667  

W celu umożliwienia wspólnego uziemienia ograniczników przepięć musi być spełniony 

warunek:  R ≤ 10Ω. 

                                                                                                
3.7. Obliczenia natężenia oświetlenia. 

 

Wykonano obliczenia natężenia metodą komputerową wg. Programu DIALux. Wyniki 

obliczeń pozostawiono w archiwum projektanta.  

 

 

 

                                                                                                    Projektant:                   
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