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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU   
 
1.0 Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej na projektowanych 
wiatach osłonowych w m. Podmokle Małe.  
W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne: 

a) panele fotowoltaiczne; 
b) tablice części DC oraz AC; 
c) instalacja połączyć wyrównawczych; 

Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łączenie z projektem architektoniczno – 
budowlanym wiat osłonowych oraz z pozostałymi branżami. 

 
2.0 Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
a) zlecenie inwestora; 
b) projekt architektoniczno-budowlany; 
c) wytyczne inwestora;  
d) obowiązujące przepisy i normy: 

 
3.0 Dane elektroenergetyczne. 

• napięcie znamionowe    230/400V,  50Hz 
• moc  znamionowa paneli   3,64kWp  
• rząd izolacji – strona nN   1kV 
• układ pracy sieci nN    TN-C/S 
• wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgϕ ≤ 0,4 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja przewodów i osprzętu. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim -  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA . 

 
4.0 Wytyczne projektowe. 

4.1 Panele fotowoltaiczne  
Na dachu, zgodnie z rysunkiem należy zabudować 14 paneli PV. Zastosować panele 
Vitovolt 200 M260QA lub równoważne. Montaż wykonać za pomocą dedykowanego 
osprzętu mocującego do konstrukcji dachu. Wszelkie przejścia kabli przez dach 
odpowiednio zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody 
 

4.2 Tablica DC 
Pod dachem do konstrukcji wiaty zamocować tablicę przyłączeniową T-PV wraz z 
inwerterem. Całość chronić przed dostępem osób trzecich. Miejsce montażu oraz jego 
wykonanie nie może pogarszać nośności konstrukcji wiaty. 
Zastosować inwerter o parametrach podanych na schemacie oraz: 

• sprawność 96%,  
• dodatkowe zabezpieczenie DC,  
• wykrywanie przebicia i kontrolą sieci, 
• ochrona przed zmianą polaryzacji DC, 
• zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, 



 

 

• diagnostyka on-line,  
• ochrona IP65, 
• zakres pracy -25oC - +60oC, 

Inwerter powinien zostać tak dobrany, aby zapewniał maksymalne wykorzystanie 
zabudowanych paneli fotowoltaicznych.  

 
4.3 Tablica AC 

Wyjście z inwertera doprowadzić do projektowanego zalicznikowego złącza/szafki. 
Zasilenie wykonać kablem YKY 5x6mm2. W złączu przewód PE należy uziemić R<10Ω. 
 

5.0 Układanie kabla. 
Kable układać w taki sposób aby uniemożliwić ich uszkodzenie. 
Wszystkie kable należy układać zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejściach 
przez drogi i z skrzyżowaniami z innym uzbrojeniem terenu należy kable chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK-75. Projektowany kabel częściowo 
układać przy istniejących kablach. 
Do ułożenia kabli wykonać rów o głębokości 0,8m, nasypać warstwę piasku grubości 
0,1m. Po ułożeniu kabla przysypać go warstwą piasku o grubości 0,1m, a następnie 
gruntem rodzimym do wysokości minimum 0,25m nad górną krawędź kabla. Przykryć 
folią koloru niebieskiego o szerokości 0,25m. Kabel układać linią falistą z 3% zapasem, 
przy końcach trasy ułożyć w ziemi zapas kabla długości ok. 1,0m. Na kablu w ziemi 
założyć oznacznik kablowy z trwałym opisem (typ, przekrój, relacja, właściciel). 
Wszystkie przejścia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykonać w 
dwuściennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robót ziemnych w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace należy wykonać ręcznie 
oraz stosować się do uwag i wymogów użytkowników i uzgodnień  branżowych. Miejsce 
prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagęścić 
grunt. 
Całość prac związanych z budową kabla wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 

6.0 Instalacja odgromowa. 
Instalację wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej projektu wiat osłonowych.  
Z uwagi na zabudowę na dachu paneli należy dodatkowo wykonać system połączeń 
wyrównawczych dla instalacji PV. Każdy moduł połączyć za pomocą przewodu LgY 
16mm2 z konstrukcją bazową modułu. Konstrukcje modułów fotowoltaicznych połączyć 
do głównej szyny wyrównawczej (uziemienia) przewodami LgY 16mm2. 
 

7.0 Ochrona przeciwpora żeniowa. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów oraz 
osłony zewnętrzne urządzeń i rozdzielnic.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano 
samoczynne wyłączenie zasilania.  
W przewodzie PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego 
montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu ochronnego 
PE i neutralnego N  od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć. 



 

 

Wszystkie części przewodzące urządzeń i instalacji powinny być połączone z 
przewodem PEN linii zasilającej przewodem DY 10mm2. 
 

8.0 Ochrona przeciwprzepi ęciowa. 
Wszystkie elementy metalowe wyposażenia, instalacji i konstrukcji wiat mogące znaleźć 
się pod napięciem należy połączyć z szyną wyrównawczą PE stosując główne i lokalne 
połączenia wyrównawcze, R<10Ω. 

 
9.0 Uwagi ko ńcowe. 

Szczegóły umieścić w projekcie wykonawczym. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o 
albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją, a także innymi 
projektami składającymi się na kompletne opracowania prac związanych z 
projektowaną inwestycją. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z uwagami 
podanymi w zgodach i uzgodnieniach branżowych, dostosowując się w trakcie budowy 
do wszystkich wymagań zawartych w w/w dokumentach. 
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające 
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.  
Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie 
gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o 
albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. Wszystkie prace 
budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.  
Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą.  
Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy 
wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości urządzeń 
instalacji do eksploatacji 

 
 

 








