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I.   PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Zlecenie Inwestora 
 Prawo budowlane, warunki techniczne i polskie normy 
 Uzgodnienia z Inwestorem 
 Wizja lokalna 

 
II. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU – Budynek istniejący 

- Kategoria odporności ogniowej : „B” 

Elementy konstrukcyjne budynku posiadają wymaganą następującą odporność 
ogniową: 

- ściany nośne, słupy i filarki wylewane, podciągi: 2h 

- stropy, stropodach: 1h 

- ściany działowe: 0,5h 

- klatki schodowe i szyby dźwigowe: 

ściany stanowiące obudowę: 2h 

biegi i spoczniki oraz strop: 1h 

 
 

a. Istniejąca klasa odporności ogniowej budynku oraz klasa odporności 
ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

 
 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
Główna 

konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

1 2 3 4 5 6 7 
„B” R120 R 30 RE I 

60 
EI 60 EI 30 RE 30 

 
Oznaczenia: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw, 

 



III. OPIS  TECHNICZNY 

a. OPIS INWESTYCJI. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej 
montowanej na dachu budynku Domu Opieki Społecznej ul. Baranowicka 203 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej budynku, w części zalicznikowej. Instalacja fotowoltaiczna ma 
za zadanie pełnić funkcję generatora energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby 
własne budynku. 

 Ilość modułów fotowoltaicznych: 256 szt. 
 moc łączna instalacji: 116,48 kW 

Obszar oddziaływania projektowanej instalacji fotowoltaicznej zamyka się w granicach 
działek, na których projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania 
działek sąsiednich. 
Budynek graniczy również z drogami publicznymi. 
Podłączenie instalacji do sieci będzie możliwe po wymianie przez Zakład 
Energetyczny licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy.  

b. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
Planowana inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. 
 

c. ELEMENTY SKŁADOWE INSTALACJI. 
Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się: 

 rozdzielnice elektryczne 
 przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa 
 moduły fotowoltaiczne, 
 konstrukcja wsporcza, 
 inwertery DC/AC, 
 okablowanie elektryczne i sygnałowe, 
 zabezpieczenia. 

 
Schemat instalacji przedstawiony jest na rys. E-5. System zbudowany będzie z 

instalacji na dachu budynku Inwestora. Planuje się wykorzystanie 4 inwerterów o 
mocach: 25kW, 25 kW, 25Kw oraz 15kW . Projektuje się zastosowanie blokady 
wypływu energii elektrycznej do sieci. 

d. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE  
Lokalizacja rozdzielnic RAC, RDC została pokazana na rzutach. Rozdzielnice należy 
wykonać jako natynkowe w II klasie ochronności, stopniu ochrony min. IP44 lub IP65. 
Wszystkie rozdzielnice będą zamykane na klucz, z rezerwą miejsca w modułach min. 
30%. Rozdzielnice będą wyposażone w:  

• rozłącznik izolacyjny, 
• szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnętrzne,  
• ochronnik przeciwprzepięciowy,  
• urządzenia sygnalizacji napięcia.   



• zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe dla 
poszczególnych obwodów odpływowych.  
W każdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odpływy muszą być opisane trwale, 
czytelnie i w sposób zrozumiały jak również należy zamieścić schemat danej 
rozdzielnicy. Rozdzielnice elektryczne wykonać zgodnie z załączonymi schematami 
zasilania.  

Schematy zasilania wg. rys E-5. 

e. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA 
Wyłączniki WDC pozwolą na rozłączenie obwodu napięcia stałego pomiędzy panelami 
fotowoltaicznymi a rozdzielnicami RDC. W przypadku zaniku napięcia AC w 
rozdzielnicy RAC lub naciśnięciu przycisku PW PV, nastąpi rozłączenie napięcia DC 
poza budynkiem. Do wyłączników stosować obudowę o stopniu ochrony min. IP65 
Projektuje się zainstalowanie dwóch pożarowych wyłączników instalacji 
fotowoltaicznej: PW PV1 w pobliżu wejścia głównego budynku i PW PV2 w pobliżu 
wejścia do części „D” budynku. Wyłączniki należy podłączyć do wyłączników WDC 
oraz opisać jako wyłącznik PW PV. 
Należy oznaczyć obiekt naklejkami z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku 
w następujących miejscach: w rozdzielni głównej budynku, obok głównego licznika 
energii (jeśli oddalony od rozdzielni głównej), obok głównego wyłącznika, w 
rozdzielnicy oraz w której przyłączona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji 
elektrycznej budynku. 
 

f. WYMAGANIA DOT. PRZEWODÓW I KABLI WG. ROZPORZĄDZENIA CPR 
Zgodnie z dyrektywą cPR (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku) oraz normy PN-EN 50575, od dnia 1 stycznia 2021 
roku, w budynku należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na 
klasę reakcji na ogień. 
Według instrukcji ITB nr 501/2020 określającej zasady doboru ze względu na klasę 
reakcji na ogień kabli i innych przewodów układanych w wiązkach, dla budynku do 
dwóch kondygnacji naziemnych w strefach pożarowych należy instalować kable i 
przewody spełniające wymogi wg. poniższej tabeli: 
 
Typ strefy 
pożarowej 

Klasa reakcji na ogień kabli i 
przewodów poza obrębem 
dróg ewakuacyjnych 

Klasa reakcji na ogień kabli i 
przewodów w obrębie dróg 
ewakuacyjnych 

ZL II Dca -s2, d1, a3 Bca -s2, d1, a3 

 

W przypadku przejścia z jednego typu przewodu na drugi w ramach jednego 
obwodu, łączenie należy wykonać w puszce zamontowanej w pomieszczeniu poza 
obrębem dróg ewakuacyjnych. 



 
 

g. PANELE FOTOWOLTAICZNE. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 256 szt. 
monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 455W, jakkolwiek można 
wykorzystać panele monokrystaliczne o innej mocy przy zachowaniu całkowitej mocy 
instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc paneli fotowoltaicznych po stronie napięcia DC 
wynosi 116,48 kWp. W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej projektuje się 
instalację paneli monokrystalicznych o sprawności  minimum 20%. 
 

h. INWERTERY FOTOWOLTAICZNE. 
Energia elektryczna wytwarzana w modułach fotowoltaicznych ma formę prądu 

stałego i może być wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych pod 
warunkiem zastosowania urządzeń do konwersji prądu stałego na prąd przemienny 
zwanych inwerterami (falownikami). Do projektu przyjęto zastosowanie 4 inwerterów 
trójfazowych o mocach:25 kW, 25Kw, 25kW oraz 15 kW, zapewniającego 
bezpieczeństwo zautomatyzowanej pracy w czasie procesu przetwarzania energii. 
Na etapie wykonawstwa sumaryczna moc inwerterów może ulec zmianie, wynikającej 
z dopuszczalnej rozpiętości mocy inwerterów. 

 
i. SYMULACJA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

 
Podstawą opracowania są symulacje komputerowe wariantów instalacyjnych 

w programie PV*SOL Valentin Software. Do symulacji założono użycie modułów 
fotowoltaicznych o mocy 455 Wp. Analizę wykonano przy użyciu inwerterów o mocach: 
25 kW, 25Kw, 25kW oraz 15 kW 

 

Zestawienie produkcji energii 
Lokalizacja: Białystok Wyniki symulacji 

Moc systemu DC [kWp] 116,48 
Roczna produkcja energii [kWh] 108854 

Redukcja emisji CO2 w skali roku [kg/rok] 65312 
 

j. KONSTRUKCJA MOCUJĄCA PANELE FOTOWOLTAICZNE. 
Panele fotowoltaiczne należy zamontować na dedykowanej konstrukcji wsporczej 

balastowej do dachów płaskich. Rozwiązanie ma zostać wykonane systemowych 
rozwiązaniach przy pomocy certyfikowanych materiałów. 

Konstrukcję na dachu należy montować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną 
do dokumentacji projektowej. 

 



 
 

Rys. Widok systemowego mocowania do dachów płaskich. 
 

k. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
1.1. Charakterystyka instalacji elektrycznej. 
Instalacja elektryczna, zawierająca okablowanie i osprzęt elektryczny 

zapewniający bezpieczeństwo obsługi elektrowni będzie podzielona na dwie główne 
sekcje. Sekcja prądu stałego i sekcja prądu przemiennego, odgraniczone falownikami. 
Sekcja prądu stałego będzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji 
fotowoltaicznych, odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania 
UV oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepięć prądu stałego.  

Sekcja prądu przemiennego budowana będzie w oparciu o klasyczne materiały, 
zgodnie ze sztuką inżynierii elektrycznej. W skład sekcji wejdą przewody elektryczne 
układane w budynku oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi, 
ogranicznikami przepięć.  

1.1.1. Okablowanie DC inwerterów  
Okablowanie pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a inwerterami wykonane 

zostanie przewodem solarnym o przekroju 1x6mm2. Przewody solarne łączące 
poszczególne moduły między sobą powinny być tak prowadzone, aby unikać 
tworzenia pętli przewodów, w których mogłoby się indukować napięcie. Dlatego 
przewód dodatni należy prowadzić blisko ujemnego. Okablowanie DC będzie 



podwieszone na konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych. Trasy przewodów 
DC poza panelami należy prowadzić w stalowych korytach pełnych z pokrywami i 
należy odpowiednio oznakować: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu 
dnia obecne po wyłączeniu instalacji”. Okablowanie DC każdego inwertera podzielone 
będzie na obwody modułów, które wpięte będą do inwertera za pomocą połączeń 
śrubowych.  

1.1.2. Okablowanie AC inwerterów  

Okablowanie zmiennoprądowe (AC) pomiędzy inwerterami, a rozdzielnicą RAC oraz 
między rozdzielnicą RAC, a punktem zasilania, zakłada się, że zostanie wykonane z 
kabli typu YKYżo lub dostosowanych do rozporządzenia CPR. Kable ułożone będą 
w korytkach elektroinstalacyjnych, rurkach elektroinstalacyjnych bądź podtynkowo. 
w zależności od typu podłoża. Trasy prowadzenia przewodów należy uzgodnić 
z Inwestorem na etapie wykonania. 

1.1.3. Instalacja odgromowa 

Projektuje się przebudowę istniejącej instalacji odgromowej. Panele, które nie są 
objęte ochroną istniejącej instalacji odgromowej należy objąć ochroną za pomocą 
pionowych zwodów o wysokości opisanej na rzucie w postaci masztów odgromowych. 
Maszty podłączyć do projektowanej instalacji odgromowej za pomocą drutu DFeZn ϕ8. 
Zwody poziome montować na dedykowanych uchwytach odgromowych. 

 

Rys. Widok systemowego masztu odgromowego na trójnogu. 



1.1.4. Instalacja uziemiająca  

Należy wykorzystać istniejący uziom budynku, pod warunkiem spełnienia przez 
uziom parametru rezystancji uziemienia  na poziomie R≤10[Ω]. Jeżeli warunek nie 
będzie spełniony, należy wykonać uziom instalacji poprzez wykonanie uziomu 
pionowego z szpilek uziomowych o średnicy 16mm wykonanych ze stali 
pomiedziowanej. Wykonany uziom pionowy należy połączyć z rozdzielnicą wykonując 
podział sieci TN-C-S. 

Rezystancja wykonanego uziomu nie może przekroczyć wartości 10Ω. Instalacja 
połączeń wyrównawczych zostanie osiągnięta za pomocą przewodów 
wyrównawczych. Projektuje się główną szynę wyrównawczą GSW umieszczoną w 
rozdzielni głównej budynku. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewodami 
wyrównawczymi konstrukcję paneli fotowoltaicznych. Połączenie wyrównawcze 
należy wykonać przewodem min. 10mm2. 

Uziemieniu ochronnemu podlegają metalowe części, normalnie nieprzewodzące 
prądu lecz mogące stanowić niebezpieczeństwo porażenia w razie pojawienia się na 
tych elementach napięcia.  

W szczególności należy uziemić: 
 konstrukcję rozdzielnic i szaf, 
 konstrukcję wsporcze modułów, inwerterów, 
 ramy modułów fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,  
 obudowy inwerterów. 

Kabel ochronny PE wszystkich inwerterów i ramy modułów należy połączyć do tego 
samego punktu uziemienia. W ten sposób zapewnione zostanie wyrównanie 
potencjałów i ochrona przed porażeniem prądem.  

1.2. Ochrona przeciwprzepięciowa  

Zastosowano zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową. Planuje się instalację 
ograniczników typu I i II po stronie stałoprądowej oraz zmiennoprądowej w 
rozdzielnicach AC oraz DC. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochronić ogranicznikami 
przepięć dedykowanymi do instalacji PV na napięcie do 1000VDC. Ograniczniki DC 
zabudować w rozdzielnicach RDC. 

1.3. System monitorowania instalacji fotowoltaicznej  

1.3.1. Rejestracja i przesył danych  

W celu monitorowania pracy inwerterów i ilości wytwarzanej energii elektrycznej, 
inwerter wyposażony będzie modem z kartą GSM. Projektuje się montaż 
inteligentnego licznika energii elektrycznej (smart meter) dedykowanego do 
falowników. Licznik pozwoli na pomiar energii wyprodukowanej przez instalację PV, 
pobranej z sieci OSD oraz autokonsumpcji. 

Gromadzenie danych odbywać się będzie w pamięci monitoringu systemu. Dane 
do analizy muszą być zgrywane z urządzenia. Zdalny dostęp zapewnia wbudowany 
stały dostęp do Internetu. Pozwoli to na transmisje danych w celu ich gromadzenia i 
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Przegląd projektu

Ilustracja: Obraz przegląd, Projektowanie 3D

Instalacja PV
3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne Bialystok, POL (1991 - 2010)
Moc generatora PV 116,48 kWp
Powierzchnia generatora PV 570,9 m²
Liczba modułów PV 256
Liczba falowników 4
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Ilustracja: Schemat instalacji

Zysk
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 109 057 kWh
   Energia oddana do sieci 109 057 kWh
   Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh
Udział konsumpcja własna energii 0,0 %
Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %
Spec. uzysk roczny 936,27 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR) 86,1 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,2 %/Rok
Emisja CO₂, której dało się uniknąć: 65 434 kg / rok

Wyniki zostały ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk 
rzeczywisty instalacji solarnej może być inny ze względu na wahania pogodowe, współczynniki sprawności modułów oraz falownika 
jak również inne czynniki.
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Wyniki symulacji
Wyniki Cała instalacja
Instalacja PV
Moc generatora PV 116,5 kWp
Spec. uzysk roczny 936,27 kWh/kWp
Stosunek wydajności (PR) 86,1 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,2 %/Rok
   

Energia oddana do sieci 109 057 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją 
modułu)

109 057 kWh/Rok

Pobór w trybie czuwania (Falownik) 59 kWh/Rok
Emisja CO₂, której dało się uniknąć: 65 434 kg / rok

Ilustracja: Prognoza uzysku


