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1. OPIS TECHNICZNY INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA 
1.1 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji na 

gruncie wraz z wymianą źródeł oświetlenia na energooszczędne dla budynku kościoła 

pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku dz. nr ewid.: 1094 

Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje układ modułów PV na konstrukcji na 

gruncie wraz z infrastrukturą. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do rozdzielni 

głównej budynku kościoła RGnn-0,4kV. Projekt instalacji elektrycznych oraz przyłącza 

dla budynku nie obejmuje zakresem niniejszego opracowania. 

1.2 Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Dokumentacja architektoniczna obiektu 

• Katalogi i wytyczne do projektowania  

• Przepisy i normy obowiązujące w zakresie niniejszego opracowania. 

1.3 Zakres projektu 
 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 

• tablicę łączeniową paneli fotowoltaicznych 

• tablicę falownika TGPV 

• rozbudowę rozdzielnicy głównej RGNN 

• instalację siłową 

• instalację fotowoltaiczną 
• instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

 

1.4 Podstawowe dane techniczne projektowanej instalacji 
Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z 

odnawialnego źródła energii jakim jest energia promieniowania słonecznego. 

Dane techniczne projektowanej instalacji fotowoltaicznej: 

a) Napięcie zasilania i robocze – Un=400V 

b) Zastosowany układ sieci – TN-S 

c) Moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznej – Pi = 18,36 kWp 

d) Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: 

Szybkie wyłączanie w układzie TN-C-S realizowane przez: 

- wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA.  
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- urządzenia w II klasie ochronności (obudowy urządzeń). 

Projekt swym zakresem nie obejmuje wykonania zmiany i przeniesienia układu 

pomiarowego, zwiększenia mocy przyłączeniowej.  

 

2. Opis szczegółowy 
2.1 Rozdzielnica RGNN 

 
Istniejącą rozdzielnicę główną Kościoła należy rozbudować. Istniejące obwody 

należy rozbudować o dodatkowy aparat zabezpieczający.  Zaprojektowano rozbudowę 

RGNN kościoła o rozłącznik bezpiecznikowy 32A. Instalację tablicy falownika TGPV zasilić 

z tablicy RG kościoła.  

2.2 Zasilanie 
 
Budynek kościoła zlokalizowany jest na działce nr  ewid. 1094 w miejscowości Jedlińsk 

jest budynkiem pełniącym funkcję sakralną. Rozliczeniowy układ pomiarowy dla obiektu 

znajduje się w tablicy głównej kościoła. Tablicę falowników TGPV projektuje się zasilić z 

rozdzielnicy głównej kościoła.  Zasilenie instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 

kablem YkY5x10mm2. Kabel zasilający w budynku prowadzić w rurach osłonowych. Na 

zewnątrz projektowany kabel zasilający kable należy układać na dnie wykopu o 

głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel 

zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego 

gruntu. 

Trasę kabla ułożonego w ziemi należy na całej długości oznaczyć folią koloru 

niebieskiego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,3mm. Kable ułożone w ziemi 

należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 

większych niż 10 m, na oznacznikach  

należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

- numer ewidencyjny linii 

- typ kabla 

- znak użytkownika kabla 

- rok ułożenia. 

Oznaczniki należy również umieścić w złączu kablowo-pomiarowym. 

Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z postanowieniem normy N SEP-E-
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004 tab. 1;2. Geodezyjne pomiary powykonawcze trasy ułożenia kabla należy wykonać 

przed jego przykryciem. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

Rozliczeniowy pomiar energii projektuje się wymienić na licznik klasy 1 dla energii 

czynnej i 2 dla energii biernej. Licznik ten dokonuje pomiaru mocy, energii czynnej i 

biernej w sieciach o dwukierunkowym przepływie energii. Wymiana licznika 

rozliczeniowego pomiaru energii w zakresie Gestora Sieci. Projekt układu pomiarowego 

poza zakresem opracowania.  

2.3 Układ pomiarowy zielonej energii. 
 
Pomiar energii elektrycznej i mocy odbywać się będzie po stronie nN 0,4kV, w układzie 

półpośrednim dla zasilania podstawowego i dla źródła wytwórczego. 

Jako układ pomiarowy energii źródła wytwórczego („zielonej energii”) należy 

zainstalować dodatkowy układ pomiarowy jako licznik trójfazowy dwukierunkowy. 

Zaciski do pomiaru energii projektuje się przystosować do plombowania. Montaż 

aparatury w rozdzielnicy RG kościoła. Wszystkie miejsca łączeń obwodów przystosować 

do oplombowania. 

Zakres wykonania wykonania układów pomiarowych do u zgodnienia z 

zakładem energetycznym.  

2.4 Tablica łączeniowa paneli fotowoltaicznych 
 

Projektowaną tablicę łączeniową paneli fotowoltaicznych należy wykonać wg 

schematu ideowego zawartego w niniejszym projekcie. Miejsce zainstalowania na szynie 

modułowej TH35 w obudowie DIN-1. 

Tablica łączeniowa paneli fotowoltaicznych ma za zadanie łączyć łańcuchy paneli 

fotowoltaicznych z inwerterem. W tablicy zaprojektowano aparaty: 

- ochronny przeciwprzepięciowej instalacji DC 

- rozłączenia paneli fotowoltaicznych (rozłączniki izolacyjne) 

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw-przeciążeniowe (rozłączniki 

bezpiecznikowe) 

Obudowa rozdzielni wykonana jest na bazie obudowy II klasy ochronności z 

tworzyw odpornych na promieniowanie UV oraz termoutwardzalnych. Obudowa 

powinna posiadać właściwą wentylację, odporność na uderzenia mechaniczne oraz 

powinna być niepalna. Tablicę zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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2.5 Szafka przyłączeniowa TGPV 
 

Projektowaną tablicę TGPV należy wykonać wg schematu ideowego zawartego w 

niniejszym projekcie. Miejsce zainstalowania – na szynie modułowej TH35 w obudowie 

DIN-1. Aparaturę rozdzielnicy TGPV zasilać będzie inwerter fotowoltaiczny. Obudowa 

rozdzielni wykonana jest na bazie obudowy II klasy ochronności z poliestru. Obudowa 

powinna posiadać właściwą wentylację, odporność na uderzenia mechaniczne oraz 

powinna być niepalna. 

Zabezpieczenia w szafce TGPV – wyłącznik nadprądowy modułowy typu 3P B32A, oraz 

rozłącznik izolacyjny modułowy typu 3P, ochronniki przeciwprzepięciowe oraz 

wyłącznik różnocowo-prądowy. Szafka przyłączeniowa zainstalowana będzie na ścianie 

przy falowniku,  spód szafki na wysokości 110cm od posadzki. Lokalizacja szafki w 

miejscu dostępnym i dogodnym dla obsługi. Szafkę zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

 

2.6 Instalacja fotowoltaiczna 
 
 Jako źródło dodatkowej energii na konstrukcji na gruncie projektuje się instalację 

fotowoltaiczną. 

System fotowoltaiczny podłączony będzie na stałe do sieci elektroenergetycznej. Energia 

elektryczna wyprodukowana przez fotoogniwa zużywana będzie przez instalację 

wewnętrzne budynku. 

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą: 

- Ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne 255W – 72kpl. wraz z osprzętem do montażu 

- Inwerter fotowoltaiczny 17kVA/400V/3f–1 kpl. 

- Szafka przyłączeniowa TGPV – 1kpl. 

- Szafka łączeniowa paneli - 1kpl. 

- Obudowa termoutwardzalna DIN-2 – 1 kpl. 

- Obudowa termoutwardzalna DIN-1 – 1 kpl. 

Dla uzyskania najwyższej produkcji energii elektrycznej ogniwa fotowoltaiczne 

projektuje się zamontować na podkonstrukcji - stelażach. 

Instalacja ogniw fotowoltaicznych podzielona jest na obwody: 

- 2 x łańcuch x 18 paneli (wejścia A inwertera) 

- 2 x łańcuch x 18 paneli (wejścia B inwertera) 
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Aby móc dostarczać energię o odpowiednich parametrach z ogniw fotowoltaicznych do 

sieci elektroenergetycznej zastosowano a inwerter fotowoltaiczny o łącznej mocy 

maksymalnej do 17kVA. Inwerter połączono są z szafką przyłączeniową TGPV która 

podłączona jest do zabezpieczenia przedlicznikowego w rozdzielnicy TE. W przypadku 

zaniku napięcia od strony zarządcy sieci automatyka falownika samoczynnie odłączy 

zasilanie.  

2.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako ochronę przeciwporażeniowa zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie sieci TN-S 

 

2.8 Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
System ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi: 

– ochronniki przeciwprzepięciowe AC typu 1+2 instalowane w tablicy TGPV oraz 

zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja; 

- ochronniki przeciwprzepięciowe DC typu PV 1000/20 

2.9  Obliczenia 

Dane elektroenergetyczne 

Roczny uzysk energii elektrycznej = 17442 kWh 

Sprawność układu = 0,877 

Moc przyłączeniowa wprowadzana Pp = 17kW 

Napięcie zasilania    Un = 400V 

Moc znamionowa falownika = 17kVA 

Prąd obciążenia= 17,3 A (max. prąd wyjściowy z falownika)  

Spadek napięcia na lini WLZ wynosi: 

     ��% =
���⋅�⋅	⋅


��
= 0,14% 

 

2.10 Wymiana źródeł światła 
 
Instalacja oświetleniowa budynku zasilana jest z tablicy głównej. Projekt zakłada 

wymianę istniejących źródeł żarowych i świetlówkowych na energooszczędne wykonane 

w technologii LED.  Istniejące źródła światła wraz z okablowaniem instalacji należy 

zdemontować. Projekt zakłada tylko wymianę istniejących źródeł w oprawach 
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oświetleniowych. Zdemontowane źródła należy poddać utylizacji.  

Zestawienie opraw: 

 
Przed modernizacją 
 

 
 
 
 
Po modernizacji 
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2.11 Uwagi końcowe 
 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa 
Budowlanego.  

Przepusty kablowe przez strefy pożarowe uszczelnić masą ognioodporną o 
wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ściany. 

Użyte w projekcie materiały, w których występują nazwy referencyjne należy 
traktować, jako przykładowe i można zamieniać je na materiały o równoważnych lub nie 
gorszych parametrach technicznych. 

Wszystkie podane rozwiązania w przypadku osprzętu instalacyjnego 
poszczególnych producentów podano, jako przykład, można zastosować inne o 
równoważnych lub nie gorszych parametrach technicznych. 

 

        Projektant: 

mgr inż. Norbert Gajda 

 

 

 

 

2.12 Spis rysunków: 
 

• Instalacja fotowoltaiczna – plan sytuacyjny    rys. nr E1 

• Instalacja fotowoltaiczna – schemat strukturalny   rys. nr E2 

• Instalacja fotowoltaiczna – rozmieszczenie paneli   rys. nr E3 

• Instalacja fotowoltaiczna – widok urządzeń    rys. nr E4 
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