NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY STACJI UZDATNIANIA WODY W
TYCZYNIE W RAMACH PROJEKTU „ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH NA TERENIE ROF – ETAP III”

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„EKO-STRUG” Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 6
36-020 Tyczyn

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DESIGN FOR INDUSTRY Sp. z o. o.
ul. Ignacego Solarza 2/3
35-118 Rzeszów

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA:
NA DZIAŁKACH:

2047 Obr. Tyczyn

NR. EGZ.

Imię i nazwisko
mgr inż. Szymon Dyląg
- projektant
mgr inż. Kinga StriglAmbicka
- sprawdzający
mgr inż. Tomasz Smyl
- projektant

3

Nr uprawnień budowlanych
BRANŻA SANITARNA
PDK/0181/POOS/11

Podpis

(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

PDK/0094/POOS/17
(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

BRANŻA ELEKTRYCZNA
PDK/0143/POOE/17
(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych)

RZESZÓW, PAŹDZIERNIK 2018 r.

1

Rzeszów, październik 2018

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) oświadczamy, że
projekt wykonawczy BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY STACJI
UZDATNIANIA WODY W TYCZYNIE W RAMACH PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ENERGII
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE ROF- ETAP III" został wykonany zgodnie z
obowiązującym

prawem

i

zasadami

wiedzy

technicznej

i

jest

kompletny

z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Jakiekolwiek odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody

projektanta

zwalniają

go

od

wszelkiej

odpowiedzialności

za

skutki

wynikłe

z dokonanej zmiany.
Dla: Październik

Imię i nazwisko
mgr inż. Szymon Dyląg
- projektant
mgr inż. Kinga StriglAmbicka
- sprawdzający
mgr inż. Tomasz Smyl
- projektant

2018r

Nr uprawnień budowlanych
BRANŻA SANITARNA
PDK/0181/POOS/11

Podpis

(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

PDK/0094/POOS/17
(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

BRANŻA ELEKTRYCZNA
PDK/0143/POOE/17
(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych)

2

SPIS TREŚCI:

I. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................................... 5
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA........................................................................................................ 5
2 PODSTAWA OPRACOWANIA........................................................................................................ 5
3 ZAKRES OPRACOWANIA .............................................................................................................. 6
4 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ............................................................. 7
4.1

Moduły fotowoltaiczne..................................................................................................... 7

4.2 Falownik ................................................................................................................................ 8
4.3 Konfiguracja paneli i falowników ....................................................................................... 9
4.4

Okablowanie i trasa kablowa ....................................................................................... 10

4.5

Konstrukcja nośna paneli PV. ...................................................................................... 10

4.6

Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa elektrowni, przed korozją ................. 11
4.6.1 Ochrona przeciwporażeniowa ........................................................................ 11
4.6.2 Instalacja odgromowa i uziemienia ochronne .............................................. 12
4.6.3 Ochrona przed korozją..................................................................................... 12

4.7

Pomiary ........................................................................................................................... 12

4.8

Urządzenia monitorujące i sterujące .......................................................................... 12

4.9

Diagnostyka uszkodzeń systemu fotowoltaicznego ................................................. 12

4.10 Wymagania BHP ........................................................................................................... 13
5 UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................................................ 13
6 OBLICZENIA .................................................................................................................................... 14
7 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW .................................................................................. 15
8 OPIS TECHNICZNY – BRANŻA BUDOWLANA ........................................................................ 16
8.1

Podstawa opracowania................................................................................................. 16

8.2

Zakres opracowania ...................................................................................................... 16

8.3

Opis ogólny..................................................................................................................... 16

8.4

Opis szczegółowy Konstrukcja wsporcza –............................................................... 16

8.5

Uwagi wykonawcze ....................................................................................................... 17

9 OPIS TECHNICZNY – ROBOTY DODATKOWE ....................................................................... 18
9.1. Zestawienie robót dodatkowych .................................................................................... 18

3

9.1

Ogrodzenie terenu inwestycji....................................................................................... 18

9.2

Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej ........................ 18

9.2.1. MONTAŻ RUROCIĄGU SIECI WODOCIĄGOWEJ ................................................ 19
9.2.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI .............................................................................................. 20
9.2.3. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................... 20
9.2.4. KONTROLA JAKOŚCI ................................................................................................. 20
9.2.5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT ................................... 21
9.2.6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ................ 21
10. UWAGI ................................................................................................................................ 21
II. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................................................... 23
III. SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................................ 24

4

I. O PI S T EC HN ICZ NY
1. PRZ E DM IO T O P R ACO W AN I A
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej
o mocy min. 33 kWp. System PV będzie produkować energię elektryczną z energii promieniowania
słonecznego. Budowa polega na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy min. 33 kWp na działce
inwestora zlokalizowanej w miejscowości Tyczyn
Zgodnie z uzyskanymi informacjami z RDOŚ z dnia 13 września 2016 r. WOOŚII.411.492.2016.AJa przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do inwestycji wymagających
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
2

PO D ST AW A O P R AC O W AN I A
Podstawę opracowania instalacji fotowoltaicznej stanowią:

•

Zlecenie Zamawiającego,

•

Warunki techniczno-eksploatacyjne producenta (dostawcy) urządzeń,

•

Obowiązujące normy i przepisy,

•

Uzgodnienia z Zamawiającym,

•

Wizja lokalna.

Ustawy
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 nr 0 poz. 1202),

•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. Nr 0, poz. 755)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2010
nr 193 poz. 1287),

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 nr 0 poz. 2101),

•

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2018 nr
0 poz. 260),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 nr 0 poz.
2285)

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochron przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719)

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami)

Normy
•

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zestaw norm.

•

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa- część 1 – Wymagania Ogólne
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•

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa- część 2 – Zarządzanie Ryzykiem

•

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa- część 3 – Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych
i zagrożenie życia

•

PN-EN

62305-4

Ochrona

odgromowa-

część

4

-

Urządzenia

elektryczne

i elektroniczne w obiektach budowlanych
•

NSEP-E-004.2013 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

•

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenia i identyfikacje zacisków urządzeń
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

•

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczenie i identyfikacja – Oznaczenia i identyfikacje przewodów barwami albo
cyframi.

•

PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

•

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych,

•

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

•

PN-EN

50419

Znakowanie

urządzeń

elektrycznych

i

elektronicznych

zgodnie

z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).
•

PN-EN 61293 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilania elektrycznego- Wymagania bezpieczeństwa.

•

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV

•

PN-EN

61730-1:2007

Ocena

bezpieczeństwa

modułu

fotowoltaicznego

(PV)

modułu

fotowoltaicznego

(PV)

Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,
•

PN-EN

61730-2:2007

Ocena

bezpieczeństwa

Część 2: Wymagania dotyczące badań,
•

PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne
wymagania

dotyczące

dokumentacji

systemu,

badania

rozruchowe

i wymagania kontrolne,
•

PN-EN 61173:2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania
mocy elektrycznej – Przewodnik,

•

PN-EN 62116:2011 Procedura badania ochrony przed zanikiem napięcia w sieci
w przypadku falowników fotowoltaicznych włączonych do sieci energetycznej,

•

PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne
wymagania

dotyczące

dokumentacji

systemu,

badania

rozruchowe

i wymagania kontrolne,
•

PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna – Terminologia,
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Z AK R E S O P R AC O W ANI A
Projekt obejmuje:

•

Projekt instalacji fotowoltaicznej,

•

Usytuowanie modułów fotowoltaicznych, dobór falownika,
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•

Montaż falownika,

•

Połączenia kablowe instalacji,

•

Rozdzielnica systemu fotowoltaicznego,

•

Montaż monitoringu ilości wyprodukowanej energii
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O P IS T E CH NI CZNY P RO J E KT O W AN E J IN S T AL AC J I
Projektowana instalacja będzie miała za zadanie przetwarzać energię promieniowania

słonecznego na prąd zmienny i zasilać sieć wewnętrzną. Jej głównym przeznaczeniem będzie
wykorzystanie energii na własne potrzeby. Ze względu na lokalizację oraz wielkość mocy
przyłączeniowej, instalacja składać się będzie z następujących elementów:
•

Panele fotowoltaiczne w ilości max. 120 szt.,

•

2 falowniki trójfazowe o mocy 15kW

•

Konstrukcji wsporczej gruntowej,

•

Ograniczników przepięć Typ DC , do zastosowań fotowoltaicznych – co najmniej typ 2,

•

Kabli solarnych DC o przekroju co najmniej 4 mm2,

•

Konektorów MC4,

•

Rozdzielnicy AC – wyposażonej w wyłączniki nadmiarowo-prądowe, rozłącznik izolacyjny oraz
ogranicznik przepięć.
Elektrownia słoneczna składać się będzie z max. 120 krystalicznych paneli fotowoltaicznych

o łącznej mocy co najmniej 33 kWp zainstalowanych na gruncie przy Stacji Uzdatniania Wody Tyczyn.
Wybrana część gruntu ma ekspozycję na stronę południową. Należy zastosować konstrukcję
gruntową , która zapewni wzniesienie modułów o co najmniej 60 cm od podłoża. Konstrukcja umożliwi
nachylenie modułów fotowoltaicznych pod kątem 30°. Zastosowane panele będą współpracowały z
dwoma falownikami. Ich zadaniem jest konwersja energii z modułów fotowoltaicznych (prąd stały) na
prąd zmienny. Dzięki zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej ulegnie poprawie efektywność
energetyczna i zmniejszą się koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody.
4.1 Moduły fotowoltaiczne
Jako źródło energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje się
zastosowanie

max. 120 modułów fotowoltaicznych, każdy o mocy min. 275Wp. Moduły zostaną

podzielone na sekcje zgodnie z wielkością opisanego dalej falownika sieciowego. Moduły umocowane
będą na konstrukcji gruntowej pod kątem 30 o. Pozwoli to na osiągnięcie maksymalnej ilości
produkowanej energii elektrycznej.
Moduły PV zostaną podzielone na sekcje. Panele w sekcjach roboczych zostaną połączone
szeregowo.

Moduły fotowoltaiczne charakteryzują się następującymi parametrami:

Parametry modułów
Liczba ogniw
Typ ogniw
Moc maksymalna Pmax (Wp)

Oczekiwany Parametr
Tolerancja
60 ogniw Równy
4 bus barowe Nie mniej niż
275 Wp Nie mniejszy niż
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Współczynnik sprawności modułu
Napięcie maksymalne Vmpp
Prąd maksymalny Impp
Napięcie jałowe Vcc
Prąd zwarciowy Isc
Współczynnik temperatury dla Pmax
Współczynnik temperatury dla Isc
Współczynnik temperatury dla Voc
Maks. napięcie systemu (V)
Temperatura robocza
Maksymalne obciążenie
mechaniczne
Grubość ramy

16,00%
31,9V – 32,3V
8,31- 9,3A
38,12V – 38,7V
8,85 - 9,7 A
-0,41 %/ oK
+5,1mA/ oK
-128mV/ oK
1 000 VDC
o
-40 C do +85 oC

Nie mniejszy niż
Zakres
Zakres
Zakres
Zakres
Nie większy niż
Nie większy niż
Nie większy niż
Równy
Nie mniejsza niż

5400 Pa

Nie mniejsze niż
38 mm Nie mniejsza niż

4.2 Falownik
W instalacji należy zastosować falownik mający na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia
paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki
wyjściowej do instalacji projektuje się zastosować dwa falowniki trójfazowe o mocy min. 15 kW każdy.
Zastosowany falownik charakteryzować powinien się stopniem ochrony min. IP65 uwzględniające
należytą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40⁰C do +60 ⁰C, zakres
dopuszczalnej wilgotności względnej 100%) oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników.
Falownik musi być wyposażony w system pomiaru izolacji w części DC, pozwalający eliminować
wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie
bezpieczeństwo użytkowania.
Ponadto po zaniku napięcia falownik musi przestać produkować energię oraz rozłącza każdy
poszczególny moduł w celu uzyskania bezpiecznego napięcia na modułach. Dzięki tej funkcji nie jest
konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji fotowoltaicznej.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej sugerowanym miejscem zamontowania falowników jest
rozdzielnia elektryczna . Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z rys E2 Rzut parteru
Falowniki będą charakteryzować się następującymi parametrami:

Inwertery 3 fazowe

WARUNKI OTOCZENIA
Stopień ochrony obudowy

min. IP65
8

min. -40÷
+60°C
100%
≤ 43,4kg

Zakres temperatur pracy
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej
Waga
ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC
Wbudowany rozłącznik DC
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych

tak
tak
tak
ograniczen
ie mocy
wyjściowej

Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp.
WARTOŚCI WEJŚCIOWE
Maksymalny prąd wejściowy
Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC)
Maksymalne napięcie wejściowe
Minimalne napięcie wejściowe
Liczba przyłączy prądu stałego
Liczba MPPT
Pobór energii w nocy
Klasa ochrony
WARTOŚCI WYJŚCIOWE
Współczynnik mocy cos ϕ

≤ 33A
≥ 40,5 A
1000V
≤ 200V
3+3
2
< 1W
1

Ilość faz
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość
Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej
SPRAWNOŚĆ
Maksymalna sprawność
Europejski współczynnik sprawności
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE
Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter)
Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple control)
Modbus RTU over RS485
Wbudowany WLAN
IEEE 802.11
Wbudowany Ethernet
Wbudowany serwer WWW
Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji
Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika
Wyświetlacz

0 - 1 ind./
poj.
3
400V
50Hz
≤ 2%
98,00%
97,40%
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

4.3 Konfiguracja paneli i falowników
Projektowana elektrownia słoneczna składać się

będzie z 6 łańcuchów modułów

fotowoltaicznych. Falowniki 15kWp zostaną wyposażone w max. 3 łańcuchy modułów po 20 paneli na
jeden falownik. Łączna moc instalacji PV liczona mocą paneli wyniesie co najmniej 33kWp.
W pobliżu falownika zostanie zainstalowana rozdzielnica DC, wyposażona w ograniczniki
przepięć typ II lub I+II (dopuszcza się również zastosowanie falownika posiadającego wbudowany
ogranicznik przepięć).
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4.4 Okablowanie i trasa kablowa
Połączenia między modułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Okablowanie
należy mocować do konstrukcji opaskami zaciskowymi odpornymi na działanie promieniowania UV
w sposób uniemożliwiający kontakt z powierzchnią pod panelami.
W celu zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczególne moduły w obwodzie każdego
łańcucha należy rozmieszczać w miarę możliwości jak najbardziej równomiernie , nie robiąc
niepotrzebnych pętli. Przy układaniu kabli należy unikać tworzenia pętli indukcyjnych.
Kable solarne oraz kabel zasilający należy prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej odpornej na
UV lub w korycie kablowym. Kable będą prowadzone w gruncie w rurze DVK na głębokości 80 cm,
po czym należy zastosować posypkę z piasku oraz folię kablową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Połączenia kablowe od falownika do rozdzielni AC falowników należy wykonać kablami YKY
5x16mm2 i takim samym kablem należy wykonać połączenie w rozdzielnicy AC falowników
do rozdzielni w budynku Instalację i urządzenia należy zamontować w sposób trwały i pewny,
w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Rozdzielnica falowników umieszczona będzie tuż przy inwerterach

i będzie

wyposażona

w wyłączniki nadmiarowo-prądowe , rozłącznik izolacyjny oraz ogranicznik przepięć TYP I + II.
W rozdzielnicy głównej budynku zostanie zabudowany dodatkowy rozłącznik izolacyjny rozłącznik
RBK 100A. Falownik będzie wpięty w rozdzielnicę budynku.
UWAGA !!!
Po zainstalowaniu falownika należy go uziemić za pomocą przewodu LGY 16 mm2.
Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej
Falownik uniemożliwia przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też
dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej w tym
przypadku nie jest wymagany.
Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
Przewody instalacji należy prowadzić w tulejach ochronnych. Instalację i urządzenia należy
stosować

w

sposób

trwały

i

pewny,

w

zależności

od

warunków

lokalnych

i

zgodnie

z wytycznymi producenta.
4.5 Konstrukcja nośna paneli PV.
Dla powyższego zadania zaprojektowano typową gruntową konstrukcję montażową, która
będzie umożliwiać w pełni wydajną pracę instalacji fotowoltaicznej. Konstrukcja powinna być wbita
poniżej strefy zamarzania. Dopuszcza się rozwiązania betonowania słupów , ale przy zachowaniu
wcześniejszego warunku. W tym systemie, na specjalnej ramie zostaną umieszczone wszystkie
moduły.
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Konstrukcja będzie składać się z :
- ramy stalowej – słup o profilu C (wbijany w ziemię) , kątownika łączącego, zastrzał L profil,
poprzeczki z C-profilu,
- separatorów z EPDM (przeciwdziałają występowaniu korozji pomiędzy aluminium a stalą)
- aluminiowych profili montażowych (pod moduły fotowoltaiczne), oraz łączników profili,
- stosownych śrub i podkładek,
- klem środowych i końcowych.
Teren obiektu znajduje się w następujących strefach obciążenia:
•

wiatr wg PN-77/B-02011 + zmiana PN-B-02011:1977/Az1 - I strefa

•

śnieg wg PN-80/B-02010 + zmiana PN-80/B-02010/Az - 3 strefa
Wykonanie montażu zgodnie z instrukcją projektanta konstrukcji montażowych jak również

zgodnie ze sztuką budowlana oraz przy użyciu właściwych materiałów zapewni należytą stabilność
konstrukcji.
Schemat rozmieszczenia instalacji jest ujęty w załączniku do projektu.
4.6 Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa elektrowni, przed korozją
4.6.1

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009)
zostanie zapewniona przez:
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- Ochrona podstawowa – izolacje przewodów, obudowy ochronne urządzeń i aparatów elektrycznych
chroniące przed dotykiem bezpośrednim.
- Ochrona uzupełniająca – szybkie wyłączenie w sieci TN-S za pomocą wyłączników nadprądowych
po stronie AC.
Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosować należy samoczynne
szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Zamontować trzeba wyłączniki samoczynnie
zapewniające, zgodnie z normą, wyłączenie zasilania.
4.6.2

Instalacja odgromowa i uziemienia ochronne
Jednym z podstawowych zadań instalacji odgromowej jest zapewnienie ochrony urządzeń

przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. 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: panele, konstrukcje wsporczą, falownik i rozdzielnicę DC oraz
AC. Główną szynę uziemiającą należy podłączyć do instalacji uziemiającej

(przynajmniej

w dwóch punktach) i zabezpieczyć przed korozją i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
4.6.3

Ochrona przed korozją
Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie

z wymaganiami normy PN -71/E-97053, 79/H-97070, 93/E - 04500 oraz N SEP - E - 001. Przewody
uziemiające wprowadzane do gruntu powinny być pokryte warstwą nieprzepuszczająca wilgoci np.
masą asfaltową.
4.7 Pomiary
Po dokonaniu prac montażowych przed uruchomieniem urządzeń należy wykonać pomiary:
•

Stanu izolacji kabli zasilających,

•

Rezystancji uziemienia,
Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące

podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętych projektem instalacji.
4.8 Urządzenia monitorujące i sterujące
Projektuje się monitoring parametrów pracy elektrowni oparty na wewnętrznym rejestratorze
danych falowników. Wymiana informacji następować będzie poprzez sieć wewnętrzną. Do sieci
przekazywane będą informacje o pracy systemu, ilości wyprodukowanej energii oraz przypadkach
awarii

systemu.

Elektrownia

fotowoltaiczna

będzie

generować

maksymalne

uzyski

dzięki

zastosowaniu monitoringu, który będzie sprawował nadzór nad wszystkimi systemami PV.
4.9

Diagnostyka uszkodzeń systemu fotowoltaicznego
W przypadku wystąpienia awarii systemu, falownik fotowoltaiczny poinformuje użytkownika

instalacji oraz serwis o wystąpieniu błędu. Funkcja ta będzie dostępna po podłączeniu falownika
do sieci internetowej.
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4.10

Wymagania BHP
Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały

okres ich użytkowania. Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy zachowaniu
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w Dokumentacji
Techniczno–Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania urządzeń powinny zapewniać
dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i obsługę.

Wszystkie urządzenia

nie wymagają stałej obsługi, a tylko okresowego nadzoru.
5

UW AG I KO Ń CO W E
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby

posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót
budowlano montażowych” tom V, Instalacje elektryczne.
Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z projektantem oraz inwestorem.
Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami
posiadającymi legalizację i homologację:
- pomiar szybkiego wyłączenia,
- pomiar oporności izolacji przewodów,
- pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odłączeniu od szyn N i PE
w rozdzielniach,
- pomiar ciągłości przewodu PE,
- pomiar oporności uziemień,
- pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej.
Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, dokumentację
powykonawczą.

Instalację

i

urządzenia

należy

mocować

w

sposób

trwały

i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy
prowadzić w rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie
z wytycznymi producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od przeszkód. Wszystkie
prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszystkie
materiały i roboty związane z realizacją projektu muszą być zgodne z zapisami STWiOR.
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6

O BLI CZ E NI A

Prąd obciążenia przewodu kabla dla obwodu trójfazowego
𝑰𝑩 =

𝑷
√𝟑 ∗ 𝒄𝒐𝒔𝝋 ∗ 𝑼𝒏

gdzie:
IB - Obliczeniowy prąd obciążenia przewodu/kabla [A]
P- Moc czynna obciążenia przewodu lub kabla [W]
cos𝝋- współczynnik mocy [-]
Un- napięcie międzyfazowe [V]
Obliczenia dla falownika 15 kW
𝑰𝑩 =

𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎
√𝟑 ∗ 𝟎, 𝟗𝟑 ∗ 𝟒𝟎𝟎

=

𝟏𝟓 𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟑, 𝟐𝟖 [𝑨]
𝟔𝟒𝟒, 𝟑𝟐

Ze względu na wyznaczony prąd obciążenia przewodu lub kabla, pomiędzy falownikiem
a rozdzielnicą AC dobrano przewód o przekroju 16mm2
Pomiędzy rozdzielnicą AC a rozdzielnicą główną również należy zastosować kabel o przekroju
16mm2.
Prąd znamionowy zabezpieczenia
𝑰𝒏 ≥ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝑰𝑩
𝑰𝒏 – prąd znamionowy zabezpieczeń
Obliczenia dla falownika 15 kW
𝑰𝒏 ≥ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝟐𝟑, 𝟐𝟖
𝑰𝒏 ≥ 𝟐𝟑, 𝟐𝟖~ 𝟐𝟒 [𝑨]
Długotrwała obciążalność prądowa przewodu
𝑰𝑩 ≤ 𝑰𝒏 ≤ 𝑰𝒁
𝑰𝒁 ≥

𝒌𝟐 ∗ 𝑰𝒏
𝟏, 𝟒𝟓

𝑰𝒁 - długotrwała obciążalność prądowa przewodu
Dla wyłączników nadprądowych przyjmuje się 1,45
Dla wkładek bezpiecznikowych przyjmuje się 1,6-2,1
Obliczenia dla falownika 15kW
𝟏, 𝟒𝟓 ∗ 𝟐𝟒
≥ 𝟐𝟒 [𝑨]
𝟏, 𝟒𝟓
Zaleca się wykorzystanie zabezpieczenia nadprądowego o charakterystyce B (S303 B32 32A)
𝑰𝒁 ≥
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Warunek spadku napięcia
𝑷 ∗ 𝑳 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝜸 ∗ 𝑺 ∗ 𝑼𝟐𝒏𝟏
P- Moc czynna obciążenia przewodu lub kabla [kW]
L- Długość przewodu [m]
S- przekrój przewodu [mm2]
𝜸- konduktywność przewodu w mΩ/m (0,1)
𝑼𝟐𝒏𝟏 – napięcie międzyfazowe

∆𝑼% =

Obliczenia dla falownika 15kW, dobrany kabel 16mm2
∆𝑼% =

𝟏𝟓 ∗ 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝟒𝟓 𝟎𝟎𝟎
=
= 𝟎, 𝟏𝟖%
𝟎, 𝟏 ∗ 𝟏𝟔 ∗ 𝟒𝟎𝟎𝟐
𝟐𝟓𝟔 𝟎𝟎𝟎

Dobrany kabel 16mm2 spełnia postawione warunki spadku napięcia.
W Y K AZ W AŻ NI E J SZY CH M AT ER I AŁ Ó W

7

Nazwa materiału

L.P.

J.m.

Ilość

1.

Panel fotowoltaiczny o mocy 275Wp

szt.

120

2.

Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne

kpl.

1

3.

Trójfazowy falownik sieciowy 15kW

szt.

2

4.

Okablowanie strony DC kabel 1 X 6mm

mb

500

5.

Okablowanie strony AC kabel YKY 5 x 16mm

mb

10

6.

Zewnętrzne koryta kablowe

kpl.

1

7.

Wewnętrzne rury osłonowe RL

kpl.

1

8.

Monitoring instalacji

kpl.

1

9.

Uziemienie

kpl.

1

10.

Rozdzielnice DC oraz AC

Kpl

1
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O P IS T E CH NI CZNY – BR AN Ż A B U DO W L AN A

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
Do projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.
8.1 Podstawa opracowania
- wytyczne branży technologicznej
- wizja lokalna na obiekcie
- normy i przepisy techniczne
8.2

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

na Stacji Uzdatniania Wody w Tyczynie, która zostanie rozmieszczona i skierowana na stronę
południową.
8.3

Opis ogólny.
Teren obiektu znajduje się w następujących strefach obciążenia:

•

wiatr wg PN-77/B-02011 + zmiana PN-B-02011:1977/Az1 - I strefa

•

śnieg wg PN-80/B-02010 + zmiana PN-80/B-02010/Az - III strefa
Rama projektowanej konstrukcji wsporczej wykonana będzie ze stali. Całości dopełnią profile

aluminiowe, do których zostaną przymocowane za pomocą aluminiowych klem moduły fotowoltaiczne.
Pozostałe elementy takie jak śruby, podkładki, nakrętki zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.
Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona do dachu za pomocą specjalnie dobranych kotew.
8.4

Opis szczegółowy Konstrukcja wsporcza –

Ramę wsporczą projektuje się w następującym kształcie:
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8.5

Uwagi wykonawcze
W miejscu styku elementów stalowych i aluminiowych należy zastosować podkładki

separacyjne z gumy EPDM. Należy przestrzegać wytycznych odnośnie projektu rozkładu słupów
wbijanych w ziemię. Po wykonaniu instalacji należy ją uziemić, zgodnie z obecnymi regulacjami
prawnymi.
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O PI S T ECHNI CZ NY – RO BOT Y DO DAT KO WE

9.1. Zestawienie robót dodatkowych
Lp.

Roboty

Ilość

1.

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

39 m

2.

Budowa nowego ogrodzenia z paneli wys.1,80m

106 m

3.
4.

Budowa bramy wjazdowej przesuwnej z napędem ręcznym 1 szt.
szer. 5,0 m
Przebudowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17
16 m

5.

Likwidacja sieci wodociągowej

6.

Zabezpieczenie sieci wodociągowej w rurze ochronnej 2 szt. / 19 m
dwudzielnej Ø75 mm
Zabezpieczenie kabli energetycznych w rurze ochronnej 4 szt. / 42 m
dwudzielnej Ø75 mm

7.

9.1

27 m

Ogrodzenie terenu inwestycji
W ramach zadania przewiduje się wykonanie ogrodzenia terenu przewidzianego pod montaż

paneli fotowoltaicznych oraz likwidację części istniejącego ogrodzenia SUW.
Teren na którym zlokalizowane będą panele projektuje się ogrodzić z paneli ogrodowych o wysokości
1,8 m na z cokołoem prefabrykowanym.
Od strony wjazdu wykonana zostanie brama wjazdowa o szerokości 5,0 m.
Ogrodzenie oraz bramę wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

9.2

Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej
W ramach zamierzenia przewiduje się wykonanie przebudowy odcinka instalacji wodociągowej

dn110 mm na długości 34 m. Przebudowywany odcinek wykonać należy z rur PE100 SDR17.
Rurociągi dn110 mm łączyć należy poprzez zgrzewanie doczołowe.
Głębokość posadowienia wodociągu powinna wynosić min. 1,4 m i odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” dla II strefy przemarzania
gruntu.
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają
wymogi PZH, posiadają niezbędne aprobaty techniczne oraz świadectwa i certyfikaty dopuszczające
do przesyłania wody pitnej. Rury używane do montażu przewodów powinny posiadać stałe
oznaczenia.
Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić ich stan techniczny celem wyeliminowania
materiału posiadające jakąkolwiek wadę. Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować się w jednej
prostej. Przewody należy połączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się przy całkowicie odwodnionym podłożu
z wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku węzła niżej położonego. Przewody
należy układać na podsypce o grubości ok. 10 cm, która powinna być wykonana z piasku
i zagęszczana. Nie wolno pod rurociągi podkładać twardych elementów np. drewna lub kamieni.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości.
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Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy należy wykonać za pomocą odpowiednich
łuków i kolan.
Ułożony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokość ok. 10
cm ponad wierzch rury. Jednak złącza rur i kształtek powinny być odkryte aż do czasu
przeprowadzenia próby ciśnieniowej odcinka wodociągu.
Na ułożonym rurociągu na wysokości ok 5 cm ułożyć należy przewód lokalizacyjny, a na wysokości ok
40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą koloru niebiskiego.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odcinkowe próby szczelności kanału zgodnie PN-EN
1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”
Próbę ciśnieniową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa wielkość
ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.
Roboty ziemne – wykopy wąskoprzestrzenne wykonać należy mechanicznie. Roboty te należy
wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, PN-B10736 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu warunków BHP.
Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo.

9.2.1. MONTAŻ RUROCIĄGU SIECI WODOCIĄGOWEJ
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają
wymogi PZH, posiadają niezbędne aprobaty techniczne oraz świadectwa i certyfikaty dopuszczające
do przesyłania wody pitnej. Rury używane do montażu przewodów powinny posiadać stałe
oznaczenia.
Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić ich stan techniczny celem wyeliminowania
materiału posiadające jakąkolwiek wadę. Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować się w jednej
prostej. Przewody należy połączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego dla rurociągów PE100
SDR17
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się przy całkowicie odwodnionym podłożu z
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku węzła niżej położonego. Przewody
należy układać na podsypce o grubości ok. 10 cm, która powinna być wykonana z piasku i
zagęszczana. Nie wolno pod rurociągi podkładać twardych elementów np. drewna lub kamieni.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości.
Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i
kolan.
Wszystkie węzły, w których zamontowano armaturę żeliwną, a także korki, powinny być
zabezpieczone przed przemieszczeniem. Ułożony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku na wysokość ok. 10 cm ponad wierzch rury. Jednak złącza rur i kształtek
powinny być odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej odcinka wodociągu.
Trasę przebiegu sieci wodociągowej oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną. Taśmę
układać minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do
skrzynek zasuw. Łączenie taśmy zapewniające trwałą przewodność elektryczną
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9.2.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI
Próbę ciśnieniową sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa
wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.

9.2.3. ODBIÓR ROBÓT
W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj.
odbiory wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie
rodzaju zastosowanego materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu
w obrębie obsypki.
Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada:
•

Protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem
zainteresowanych stron.

•

Protokół prób szczelności.

•

Dziennik budowy.

•

Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

•

Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
9.2.4. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola wykonania kanalizacji i sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności jej
budowy z projektem. Należy sprawdzić:
•

Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

•

Maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w
projekcie.

•

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno
wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi
ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.

•

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być
usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

•

Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być
składowane w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z
tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych.

•

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób
zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać
odpowiednio wyprofilowany teren.

•

Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z
wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
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•

Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie
gruntu na piasek.

•

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być
zagłębiony na całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu.

•

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub
mechanicznie.

•

Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być
mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się
ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.

9.2.5. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności:
•

Przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych reperów i ich rzędne.

•

Zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany
kierunków I urządzeń itp.

•

Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń
oraz drogi dowozu do strefy montażowej.

•

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plac budowy powinien być ogrodzony i
zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych,
mostków przejściowych i przejazdowych.

•

Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w
celu zajęcia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

9.2.6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
•

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych,
jak kable energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca należy wykonywać ręcznie.

•

Sprzęt

mechaniczny

mogą

obsługiwać

wyłącznie

pracownicy

uprawnieni

i

przeszkoleni.
•

Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod
wysięgnikami i czerpakami jest zabronione.

•

Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”,
„Wykopy”, „Zakaz wstępu nieupoważnionym” itp.

•

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

10. UWAGI
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać odkrywek wszystkich elementów sieci
uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanego odwodnienia wg planu sytuacyjnego zatwierdzonego
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przez ZUDP, oraz powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie
prowadzonych działań o terminie ich rozpoczęcia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.
- Budowę rurociągów należy rozpocząć po sprawdzeniu rzędnych miejsc włączenia oraz wszystkich
innych rzędnych mających wpływ na zakres wykonywanych robót.
- W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy
go zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić zarządcę.
- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace ziemne wykonać
ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika danej sieci.
- Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci i uzbrojenia.
- Zastosowane materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności.
- W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu
należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora nadzoru, projektanta i właściciela
urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odkrywek wszystkich elementów sieci uzbrojenia
terenu w sąsiedztwie projektowanej kanalizacji deszczowej wg planu sytuacyjnego zatwierdzonego
przez ZUDP.
- Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace ziemne wykonać
ręcznie i pod nadzorem pracownika-użytkownika.
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II.

ZAŁĄCZNIKI

1. Symulacja w programie PV SOL
2. Wymagania_ukl_pom_ee_wytw.pdf
3. Kryteria_oceny_przyl_wytw_nN
4 Oswiadczenie_o_wykonaniu_mikroinstalacji_15.06.2016
5. Zgloszenie_mikroinstalacji_15.07.2016
6. Zalacznik_C_Specyfikacja_techniczna_instalacji_fotowoltaicznej_15.06.2016
7. Uprawnienia projektanta
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Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika.

Klient
Tyczyn

Projekt
Adres:
Tyczyn
Data wprowadzenia do eksploatacji: 14.10.2018
Opis projektu:

Data oferty: 14.10.2018

Odpowiedzialny (-a): NBInvest
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Instalacja fotowoltaiczna

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne
Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modułów PV
Liczba falowników

RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 - 2009)
33 kWp
198,8 m²
120
2

Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajności (PR)
Obliczenie strat przez zacienienie
Emisja CO₂, której dało się uniknąć:

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH

33 268
1 008,12
84,1
2,8
19 961

kWh
kWh/kWp
%
%/rok
kg / rok
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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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Struktura instalacji
Dane klimatyczne
Rozdzielczość danych
Rodzaj instalacji

Zastosowane modele symulacji
Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
Nasłonecznienie powierzchni nachylonej

RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 - 2009)
1h
3D, Podłączona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Hofmann
Hay & Davies

Generator PV Powierzchnię modułu
Nazwa
Moduły PV*
Producent
Nachylenie
Orientacja
Rodzaj montażu
Powierzchnia generatora PV

Wolna powierzchnia 01-Powierzchnia
Południe
120 x Example poly 275Wp
PV*SOL
30 °
Południe 158 °
Wolnostojący na gruncie
198,8 m²

Rysunek: Projektowanie 3D do Wolna powierzchnia 01-Powierzchnia Południe

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH
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Ilustracja: Horyzont od Wolna powierzchnia 01-Powierzchnia Południe

Moc pozostała po 25 latach

80,2 %

Ilustracja: Pogorszenie stanu modułu fotowoltaicznego dla Wolna powierzchnia 01-Powierzchnia Południe
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Falownik
Powierzchnię modułu
Falownik 1*
Producent
Konfiguracja

Wolna powierzchnia
01-Powierzchnia Południe
2 x FRONIUS Symo 15.0-3-M
Fronius International
MPP 1:
2 x 20
MPP 2:
1 x 20

Sieć AC
Liczba faz
Napięcie sieciowe (jednofazowe)
Współczynnik mocy (cos phi)

3
230 V
+/- 1

* Obowiązują warunki gwarancyjne poszczególnych producentów
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Wyniki symulacji
Instalacja PV
Moc generatora PV
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajności (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Energia oddana do sieci
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją
modułu)
Pobór w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO₂, której dało się uniknąć:

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH

33
1 008,12
84,1
2,8

kWp
kWh/kWp
%
%/rok

33 268 kWh/rok
32 586 kWh/rok
23 kWh/rok
19 961 kg / rok
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Ilustracja: Prognoza uzysku
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Wyniki na powierzchnię modułu
Wolna powierzchnia 01-Powierzchnia Południe
Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Globalne nasłonecznienie na moduł
Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajności (PR)

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH

33
198,8
1198,3
33267,9
1008,1
84,1

kWp
m²
kWh/m²
kWh/rok
kWh/kWp
%
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Bilans energetyczny instalacji PV
Promieniowanie globalne, poziomo
Odchylenie od standardowego widma
Odbicie od gruntu (albedo)
Orientacja i nachylenie modułów fotowoltaicznych
Zacienienie niezależne od modułu
Odbicia na powierzchni modułu
Globalne nasłonecznienie na moduł

1 083,7 kWh/m²
-10,84 kWh/m²

-1,00 %

14,37 kWh/m²

1,34 %

111,02 kWh/m²

10,21 %

0,00 kWh/m²

0,00 %

-54,43 kWh/m²

-4,54 %

1 143,8 kWh/m²
1 143,8 kWh/m²
x 198,8 m²
= 227 392,3 kWh

Globalne nasłonecznienie PV
Zanieczyszczenie
Konwersja STC (współczynnik sprawności znamionowej modułu 16,6 %)
Znamionowa energia PV

227 392,3 kWh
0,00 kWh

0,00 %

-189 644,46 kWh

-83,40 %

37 747,8 kWh

Zacienienie częściowe specyficzne dla modułu

-766,82 kWh

-2,03 %

Zachowanie w warunkach słabego oświetlenia

-1 243,68 kWh

-3,36 %

-289,87 kWh

-0,81 %

-10,67 kWh

-0,03 %

Niedopasowanie (dane producenta)

-708,73 kWh

-2,00 %

Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)

-225,76 kWh

-0,65 %

Przewód fazowy

-107,99 kWh

-0,31 %

Odchylenie od znamionowej temperatury modułu
Diody

Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy poniżej mocy początkowej DC

34 394,3 kWh
-16,63 kWh

-0,05 %

-0,02 kWh

0,00 %

Regulacja maks. prądu DC

0,00 kWh

0,00 %

Regulacja maks. mocy prądu DC

0,00 kWh

0,00 %

-17,69 kWh

-0,05 %

-10,47 kWh

-0,03 %

Regulacja zakresu napięcia MPP

Regulacja maks. mocy prądu AC/cos phi
Adaptacja MPP
Energia PV (DC)

34 349,4 kWh

Energia na wejściu falownika

34 349,4 kWh

Odchylenie napięcia wejściowego od znamionowego

-29,11 kWh

-0,08 %

-999,92 kWh

-2,91 %

Pobór w trybie czuwania (Falownik)

-23,18 kWh

-0,07 %

Przewód AC

-52,55 kWh

-0,16 %

Konwersja z prądu DC na AC

Energia PV (AC) odjąć zużycie podczas czuwania

33 244,7 kWh

Energia oddana do sieci

33 267,9 kWh

PV*SOL premium 2018 (R6)
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Strona 10 z 14

Data oferty: 14.10.2018

Odpowiedzialny (-a): NBInvest
Przedsiębiorstwo: Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika.

Instalacja fotowoltaiczna

Moduł PV: Example poly 275Wp
Producent
Dostępny

PV*SOL
Tak

Dane elektryczne
Typ ogniwa
Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw
Liczba diod by-pass

Si polikrystaliczny
Nie
60
3

Dane mechaniczne
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Szerokość ramki
Ciężar
Obramowany

992
1670
40
30
19,5
Nie

mm
mm
mm
mm
kg

Parametry U/I przy STC
Napięcie w MPP
Natężenie prądu w MPP
Moc znamionowa
Napięcie obwodu otwartego
Prąd zwarciowy
Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed stabilizacją

32,24
8,53
275
38,64
9,08
0

V
A
W
V
A
%

Parametry obciążenia częściowego U/I (obliczone)
Źródło wartości
Rezystancja szeregowa Rs
Rezystancja równoległa Rp
Parametr prądu nasycenia Cs1
Parametr prądu nasycenia Cs2
Parametr prądu fotowoltaicznego C1
Parametr prądu fotowoltaicznego C2
Prąd fotowoltaiczny

Standard (Model dwudiodowy)
2,7e-03
10,74
41,1
7,296e-03
7,636e-03
4,85e-06
9,082

Ω
Ω
A/K³
A/K^(2,5)
m²/V
m²/V
A

Dalsze
Współczynnik napięciowy
Współczynnik natężenia prądu
Współczynnik mocy
Współczynnik kąta padania
Maksymalne napięcie systemowe
Spec. pojemność cieplna
Współczynnik absorpcji
Współczynnik emisji

PV*SOL premium 2018 (R6)
Valentin Software GmbH

-114
4,85
-0,41
95
1000
920
70
85

mV/K
mA/K
%/K
%
V
J/(kg*K)
%
%
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Falownik: FRONIUS Symo 15.0-3-M
Producent
Dostępny

Fronius International
Tak

Dane elektryczne
Moc znamionowa DC
Moc znamionowa prądu AC
Maks. moc prądu DC
Maks. moc prądu AC
Pobór w trybie czuwania
Zużycie nocne
Zasilanie od
Maks. prąd wejściowy
Maks. napięcie wejściowe
Napięcie znamionowe DC
Liczba faz zasilających
Liczba wejść DC
Z transformatorem
Zmiana stopnia sprawności w przypadku odchylenia napięcia
wejściowego prądu od napięcia znamionowego

15,4
15
15,7
15
7
1
60
51
1000
600
3
6
Nie
-0,41

kW
kW
kW
kVA
W
W
W
A
V
V

%/100V

Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackerów MPP (punktów mocy maksymalnej)

99,8 %
100 %
2

Tracker MPP 1
Maks. prąd wejściowy na tracker MPP
Maks. moc wejściowa na tracker MPP
Min. napięcie MPP
Max. napięcie MPP

33
15,33
200
800

A
kW
V
V

Tracker MPP 2
Maks. prąd wejściowy na tracker MPP
Maks. moc wejściowa na tracker MPP
Min. napięcie MPP
Max. napięcie MPP

27
15,33
200
800

A
kW
V
V
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Wymagania dla układów pomiarowych energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacjach
I.

II.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący energię elektryczną czynną
w dwóch kierunkach oraz bierną w czterech kwadrantach, dla potrzeb pomiaru
energii pobieranej i wprowadzanej do sieci dostarcza i instaluje PGE
Dystrybucja S.A. Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien być wyposażony
w układ transmisji danych pomiarowych do Systemu Pomiarowego PGE
Dystrybucja S.A. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiaroworozliczeniowego powinny spełniać wymagania dla odpowiedniej kategorii
układu pomiarowego określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
W przypadku konieczności potwierdzania przez PGE Dystrybucja S.A. ilości
energii elektrycznej, wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii na potrzeby
świadectw pochodzenia, należy zainstalować dodatkowy, bezpośredni układ
pomiarowy na zaciskach napięcia przemiennego urządzenia wytwórczego
(własnym kosztem i staraniem przez Inwestora), spełniający następujące
wymagania:
1. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego powinny spełniać
wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla układu pomiarowego kategorii
C1.
2. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego muszą spełniać
wymagania prawa, w szczególności powinny posiadać: legalizację i/lub
certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub
homologację, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego
urządzenia. W przypadku urządzeń, dla których nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie
świadectwo
potwierdzające
poprawność
pomiaru
(świadectwo
wzorcowania). Powyższe badania powinny być wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym
zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Okres
pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń nie powinien
przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających
(MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie
pomiarowym.
3. Układ pomiarowy winien umożliwiać jednokierunkowy pomiar energii
czynnej z rejestracją profilu obciążenia.
4. Układ pomiarowy powinien być wyposażony w układ transmisji danych
pomiarowych do Systemu Pomiarowego PGE Dystrybucja S.A.
w standardzie GSM/GPRS. Kartę SIM zapewnia PGE Dystrybucja S.A. Na
wniosek inwestora możliwe jest zastosowanie karty SIM nie stanowiącej
własności PGE Dystrybucja S.A., która winna posiadać uruchomioną
usługę Internet z publicznym, statycznym adresem IP. W takim przypadku
kartę SIM dostarcza Inwestor i zapewnia transmisję do Systemu
Pomiarowego PGE Dystrybucja S.A. z najwyższym priorytetem.
5. Licznik energii elektrycznej powinien posiadać klasę dokładności nie
gorszą niż A lub 2 dla energii czynnej.

6. Licznik energii elektrycznej musi rejestrować i przechowywać
w pamięci przebiegi obciążenia w programowalnym okresie uśredniania
od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni kalendarzowe, automatycznie
zamykać okres rozliczeniowy oraz umożliwiać odczyt lokalny
w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
7. Licznik energii elektrycznej winien być skonfigurowany zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
a) lista rejestrów musi zawierać przynajmniej następujące dane: numer
licznika, aktualna taryfa, data, czas, moc chwilowa, moc
maksymalna, energia czynna pobór strefa 1, energia czynna
sumaryczna, data zamknięcia okresu obrachunkowego, data
ostatniej parametryzacji,
b) zamknięcie okresu obrachunkowego o godzinie 0:00 pierwszego
dnia miesiąca,
c) profil obciążenia musi być rejestrowany jako bezstrefowe stany
liczydła energii czynnej w jednym kierunku w okresie uśredniania
równym 15 min.,
d) liczniki muszą być zaprogramowane do pracy w taryfie
jednostrefowej,
e) Liczniki muszą udostępniać na wszystkich interfejsach dane
historyczne dla co najmniej 6 ostatnich okresów obrachunkowych,
f) zapis rejestrów energii musi być skonfigurowany w formacie
(7,1) kWh, natomiast mocy w kW - z rozdzielczością do 10 W.
8. Wszystkie osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego
energii elektrycznej winny być przystosowane do nałożenia cech
zabezpieczających w sposób uniemożliwiający ingerencję w
prawidłowość rejestracji wytworzonej przez źródło energii elektrycznej.
9. Układ pomiarowy podlega sprawdzeniu przez PGE Dystrybucja S.A.

(wz 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział ……….……..……………………...
……………………..………………………
......................................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
(wykonawca)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że instalację elektryczną mikroinstalacji ………………….…………………….…………
.........................................................................................................................................................
(nazwa obiektu/ nieruchomości)

położonej w ......................................................................................................................................
wykonałem zgodnie z normami i przepisami za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność. Instalacja
spełnia warunki techniczne i eksploatacyjne określone Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność.
Protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności
ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłe m
odbiorcy.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych w wyniku czego mogłyby wystąpić
roszczenia osób trzecich lub zakłócenia w sieci elektroenergetycznej może spowodować przerwanie
dostawy i odbioru energii elektrycznej do obiektu(nieruchomości) odbiorcy.
Oświadczam, że posiadam kwalifikacje do wykonania mikroinstalacji.

........................................
Data i podpis wykonawcy

...............................................................
...............................................................
...............................................................
(Podmiot przyłączany)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO
Przyjąłem do wiadomości powyższe oraz dodatkowo oświadczam, iż:
1) powyższa instalacja elektryczna mikroinstalacji została wykonana przez osobę posiadającą
kwalifikacje do tego typu robót oraz została odebrana przez osobę posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym zakresie, a odbiór został
potwierdzony protokołem odbioru bez uwag/zastrzeżeń (pozytywnym protokołem odbioru),
2) jestem w posiadaniu wskazanego w pkt 1 protokołu odbioru, protokołów pomiarów rezystancji
izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z
wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej oraz atestów, certyfikatów i innych

dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania oraz eksploatacji powyższej instalacji
elektrycznej mikroinstalacji.

............................................
Data i podpis Podmiotu przyłączanego

*Niepotrzebne skreślić

ZM
(wz 15.07.2016)

ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
MIKROINSTALACJI
PGE Dystrybucja S.A.

WYPEŁNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddział ……………………………………….……………………
……………………………….………………………….……………..

….……………………………………….…………………………….
(NR WNIOSKU)

_ _-_ _-_ _ _ _ r.
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

……………………………………...…………………………..……..
tel.:………..…… e-mail:……………….………………………..

………………………………………………………………………..
(NR KONTRAHENTA)

ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

_ _-_ _-_ _ _ _ r.

ZGŁOSZENIE DOTYCZY

DATA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU

…………………….…………………………………………………..
Podpis pracownika stwierdzającego kompletność Wniosku

przyłączenia nowej mikroinstalacji
aktualizacji danych w zakresie przyłączonej
mikroinstalacji

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
__-___
___________________
Kod pocztowy
Poczta

Miejscowość: _________________________
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
PESEL (podaje osoba fizyczna)

_|_|_-_ |_ |_-_|_-_|_
NIP

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
REGON (podaje osoba prawna)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Numer KRS (podaje osoba prawna)

ul. _________________________________

Adres do korespondencji:

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko
(wpisać jeżeli dane inne niż Wnioskodawcy powyżej)

Miejscowość: _________________________

__-___
___________________
Kod pocztowy
Poczta

ul. _________________________________

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie warunków przyłączenia
Telefon kontaktowy _________________________________

Telefon komórkowy _________________________________

Nr faxu _________________________________

Adres e-mail _________________________________

2. DANE LOKALIZACYJNE OBIEKTU

Nazwa obiektu
Gmina _________________________________

Miejscowość
________________________________

Ulica _________________________________

Numery działek, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączany do sieci
Nr licznika _________________________________

Nr punktu poboru energii _________________________________

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej [kW]

_________________________________

3. DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZONEJ MIKROINSTALACJI
3.1. Rodzaj przyłączanej mikroinstalacji
ogniwa fotowoltaiczne

turbina wiatrowa

inne………………………………..

gaz wysypiskowy

biomasa

woda

biogaz z osadów ściekowych

biopłyny

biogaz rolniczy

wiatr

promieniowanie słoneczne

inne ………………………………

3.2. Rodzaj energii pierwotnej

3.3. Informacje o poszczególnych jednostkach wytwórczych:
Typ jednostki wytwórczej

Jedn.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Liczba przyłączanych jednostek wytwórczych

szt.

2.

Moc znamionowa poszczególnych jednostek
wytwórczych dla danego typu jednostki wytwórczej

kW

3.

Łączna moc zainstalowana

kW

4

5

1

6

3.4. Informacja o planowanej produkcji energii elektrycznej:
Planowana ilość wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej:…………………………….kWh
4. PLANOWANY TERMIN PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI
Data: ……………………………….. [dd-mm-rrrr]

5. DODATKOWE UWAGI ZGŁASZAJĄCEGO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. DODATKOWE INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, są niekompletne, źle wypełnione,
nieczytelne, niejasne, zawierają błędy lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie
zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Zgłoszenie niekompletne nie jest
Zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty złożenia Zgłoszenia, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Zgłaszającego.
Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
Wszystkie strony załączników muszą być podpisane przez Zgłaszającego.
Termin dostosowania sieci PGE Dystrybucja S.A. w celu umożliwienia współpracy z mikroinstalacją zostanie określony
w potwierdzeniu złożenia Zgłoszenia.
PGE Dystrybucja S.A. zainstaluje odpowiedni układ zabezpieczający, układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.
Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej
PGE Dystrybucja S.A. (www.pgedystrybucja.pl)
Prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.
Dla wytwórców innych niż Prosument, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczących wprowadzanej do sieci
energii wytworzonej w mikroinstalacji wymaga zawarcia. odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych energii
elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A z mikroinstalacji przez wytwórcę oraz
wskazania sprzedawcy – kupującego energię elektryczną wprowadzaną do sieci PGE Dystrybucja S.A.

1

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej jednostkę wytwórczą stanowi panel.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy:
9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl

10. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą (za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej). Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.
11. Załączniki wymagane do Zgłoszenia:
12. Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna
przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru
(Załącznik A), (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć
osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych).
 Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym – parametry techniczne, charakterystyka ruchowa
i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru
(Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC.
 Dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych
urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik B).
 Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji. W przypadku, gdy Zgłaszający jest
przedsiębiorcą, układ połączeń powinien zawierać układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
pobrana z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych).
 Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
 Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
Oświadczam, że:
1.
jestem
nie jestem konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) ,
2.
jestem
nie jestem prosumentem w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.
Z 2015r. poz. 478 z późn. zm.),
3. zobowiązuję się, że na datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w zgłaszanej
mikroinstalacji będę stroną umowy w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i
wprowadzanej do sieci OSD - zawartej ze Sprzedawcą – Kupującym i zgłoszonej do PGE Dystrybucja S.A.
4. zapoznałem się z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz z „Kryteriami oceny możliwości przyłączenia oraz
wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego” zamieszczonymi na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.: www.pgedystrybucja.pl,
5. instalacja elektryczna mikroinstalacji została wykonana przez osobę posiadającą kwalifikacje do tego typu robót oraz została
odebrana przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym
zakresie, a odbiór został potwierdzony protokołem odbioru bez uwag/zastrzeżeń,
6. posiadam wskazany w pkt 3 protokół odbioru, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi, schemat instalacji elektrycznej oraz
atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz eksploatacji
instalacji elektrycznej mikroinstalacji,
7. dane przedstawione w niniejszym Zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu,
8. świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §6 Ustawy z dnia 06 czerwca
1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja oraz
do mikroinstalacji określonej w Zgłoszeniu oraz oświadczam, że źródło wytwórcze jest wyposażone w urządzenia
zabezpieczające przed możliwością podania napięcia do sieci PGE Dystrybucja S.A. w przypadku zaniku napięcia w sieci
dystrybucyjnej (wyłączenie nastąpi nie dłużej niż w ciągu 5 s od zaniku napięcia w sieci, załączenie nastąpi nie wcześniej niż
po 30 s od przywrócenia napięcia w sieci),
9. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez PGE Dystrybucja S.A.
w celu określenia wymagań technicznych i warunków współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym oraz
przyłączenia. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich
danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. (Dotyczy osób fizycznych),
10. podmiot wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z procesem przyłączania drogą elektroniczną na wskazany we
wniosku e-mail......................................................

…………………………………………….
Czytelny podpis Zgłaszającego

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy:
9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………
wykonawca

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że instalację elektryczną mikroinstalacji ……………………………………………………………………………………………………..…….………..
.................................................................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu/ nieruchomości)

położonej w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
wykonałem zgodnie z normami i przepisami, warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi Instrukcją Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność. Protokoły
pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami
pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem odbiorcy.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych w wyniku czego mogłyby wystąpić roszczenia osób trzecich lub
zakłócenia w sieci elektroenergetycznej może spowodować przerwanie dostawy i odbioru energii elektrycznej do
obiektu(nieruchomości) odbiorcy.
Oświadczam, że posiadam kwalifikacje do wykonania mikroinstalacji.

……………………………………………….………………..
Data i podpis wykonawcy

Uwagi:






jeśli informacje dostarczone przez Zgłaszającego w niniejszym zgłoszeniu ulegną zmianie, jest on zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania PGE Dystrybucja S.A. o tych zmianach,
zgłoszenie oraz załączniki dołączyć w języku polskim; w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału
wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego,
strony załączników winne być ponumerowane i podpisane przez Zgłaszającego,
niniejszy wzór druku jest obowiązujący na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A.

*niepotrzebne skreślić

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy:
9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl

(wz 15.06.2016 )

Załącznik C do wniosku W-3/Zgłoszenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w ……………………………………............................................................

OGNIWO FOTOWOLTAICZNE
Producent/kraj
Typ
Przewidywany czas
eksploatacji
Maksymalna moc
znamionowa
Napięcie jałowe (obwodu
otwartego)
Maksymalne napięcie

lata
W
V
V

Prąd zwarcia
Maksymalny prąd dla
warunków optymalnych
Sprawność znamionowa

A
A
%
m

Wymiary (szer./wys.)

INFORMACJA O INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Miejsce usytuowania

grunt/dach/elewacja/inna……………………………………….

Ilość sekcji *

szt.

Moc znamionowa sekcji
Maksymalne dopuszczalne
napięcie
Rodzaj

W
V
Zamontowana trwale/nadążna

Max wysokość konstrukcji**
* - jako sekcję należy traktować grupę paneli przyłączonych do jednego inwertera.
** - dotyczy tylko konstrukcji montowanych na gruncie, liczoną od gruntu do najwyżej wysuniętego
elementu konstrukcji / panelu.

m

PRZEKSZTAŁTNIK DC/AC (inwerter)
Typ przekształtnika
Producent/Kraj
Ilość przekształtników

szt.

Moc znamionowa AC

kW

Moc znamionowa DC
Maksymalne napięcie
wejściowe
Napięcie znamionowe
wyjściowe
Zakres zmiany napięcia
wyjściowego
Prąd znamionowy wejściowy

kW

Prąd znamionowy wyjściowy

A

Prąd wyjściowy min/max

A

Pobór mocy w trybie nocnym

W

Częstotliwość

Hz

Zakres zmian częstotliwości

Hz

V
V
V
A
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Współczynnik zniekształceń

%

Współczynnik mocy

-

TRANSFORMATOR *
Producent/kraj
Typ transformatora
Moc znamionowa pozorna

kVA

Napięcie znamionowe górne

kV

Napięcie znamionowe dolne

kV

Częstotliwość znamionowa

Hz

Grupa połączeń
Straty stanu jałowego

kW

Straty obciążeniowe

kW

Procentowe napięcie zwarcia
Procentowy prąd stanu
jałowego
Zakres regulacji

%
%
-

* - nie dotyczy przyłączenia do sieci o napięciu poniżej 1 kV

POZOSTAŁE
INFORMACJE

............................................

............................................

................................................

Miejscowość

Data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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III.

SPIS RYSUNKÓW

Rys E1 PZT
RYS E2 Rzut parteru
RYS E3 Schemat
Rys E4 Schemat ogrodzenia
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242.0
241.5.0
241
2400..50
24

236.6

237

.0

741870
238.1

.
237

5

239.0

239.7

dr 246.3

2040

238

.0
w160

238

.5

w63

239.5
N
e237.51
240.2

240.7

19,75

238.3

r.o.∅75 mm
l=11m

5
240.
240.0
239.5
239.0

eN

w110

2eN

eN

0
w15

kd20

kd1

2041

W110

248.0
248.7

249.3249.8

- PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTAICZNE
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
DO LIKWIDACJI
- PROJ. PRZEBUDOWA WODOCIĄGU w110
- PROJ. ZABEZPIECZNIE KABLA W RURZE
OCHRONNEJ DWUDZIELNEJ ∅75 MM
- PROJ. ZABEZPIECZNIE WODOCIĄGU W RURZE
OCHRONNEJ DWUDZIELNEJ ∅160 MM
- PROJ. OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI
- IST. OGRODZENIE DO LIKWIDACJI
- PROJ. BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA
SZER. 5,0 M
- PROJ. KABEL SOLARNY 4x PRZEWÓD
SOLARNY 1x6MM2 r.o.∅75 MM DVK l=57M

NAZWA
INWESTYCJI:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA PORZEBY STACJI
UZDATNIANIA WODY W TYCZYNIE W RAMACH PROJEKTU "ZWIĘKSZENIE
UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWILANYCH NA TERENIE ROF- ETAP III"

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Eko-Strug" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 6
36-020 Tyczyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DESIGN FOR INDUSTRY
ul. Podwisłocze 33/158
35-309 Rrzeszów

FAZA
OPRACOWANIA
BRANŻA:

NAZWA
RYSUNKU:

NUMER
RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY
SANITARNA
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA:
1:500
1

BRANŻA SANITARNA

NR UPRAWNIEŃ
SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANT:

PDK/0181/POOS/11
instalacyjna

mgr inż. Szymon Dyląg

eN

80

kd2
50

wA

eN

0
w15
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W110
eN
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247.9

LEGENDA:
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2041

0
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wA
60

241.0
2051/2

SKALA 1:10000
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28,6
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SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Kinga
Strigl-Ambicka

PDK/0094/POOS/17
instalacyjna

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
MIEJSC. / DATA:

mgr inż. Tomasz SMYL

PDK/0143/POOE/17
elektryczna
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PODPIS

60W

60W

60W

60W

G

60W

60W G

4x Przewód TopSolar PV ZZ-F(AS)
w podwójnej izolacji 1x6mm2 +LgY16mm2
w rurze osłonowej RL37

G

60W

60W

G

G

INWERTER 3f 15kWp
wraz z konstrukcją wsporczą

GSU
G

TL

TZ

Rozdzielnia
filtrów

60W

Przewód YKY 5x16 mm2
TG

126

250

100

250

100

G

AG1

250

Sprzężarka powietrza

250

NAZWA
INWESTYCJI:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Eko-Strug" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 6
36-020 Tyczyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DESIGN FOR INDUSTRY
ul. Podwisłocze 33/158
35-309 Rrzeszów

*
3

FAZA
OPRACOWANIA
126

250

100

250

100

WRAMACHPROJEKTU
Z"WĘIKSZENEI

INWESTOR:
AG2

250

60W

BUDOWN
AISTALAC
FO
JITOWOLTACIZNYCHNAPORZEBYSTACJI
UZDATNAINAW
I ODYW
TYCZYNEI
UDZAIŁUENERZG
EŹIIRÓDEO
ŁDNAWLA
INYCHNATERENER
IOEFT-"A
IIPI

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU

NUMER
RYSUNKU:

E2

250

BRANŻA:

*

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz SMYL

SKALA:
NR UPRAWNIEŃ
SPECJALNOŚĆ
PDK/0143/POOE/17
elektryczna

SPRAWDZAJĄCY:
MIEJSC. / DATA:

RZESZÓW, PAŹDZIERNIK 2018

1:100
PODPIS

Falownik 15kW

2 łańcuchy po 20 modułów MPPT 1
1 łańcuch 20 modułów MPPT 2

Wbudowany
rozłącznik
DC

S303
B32A

DC

+
2x

Własność inwestora

-

Uziemienie

Własność Zakładu
Energetycznego

+
1x

-

AC

Uziemienie

kWh

Ograniczniki
przepięć DC

LgY16

Nawiązanie
z istniejącą
siecią
Rozdzielnica
główna w budynku

Falownik 15kW

2 łańcuchy po 20 modułów MPPT 1
1 łańcuch 20 modułów MPPT 2

Wbudowany
rozłącznik
DC

DC

S303
B32A

+
2x

RBK 00
100A

YUY 5 x 16

-

Uziemienie

RBK

NAZWA
INWESTYCJI:

+

BUDOWN
AISTALAC
FO
JITOWOLTACIZNYCHNAPORZEBYSTACJI
UZDATNAINAW
I ODYW
TYCZYNEI
UDZAIŁUENERZG
EŹIIRÓDEO
ŁDNAWLA
INYCHNATERENER
IOEFT-"A
IIPI

WRAMACHPROJEKTU
Z"WĘIKSZENEI

1x

Uziemienie

AC

SPD I + II
4P

Ograniczniki
przepięć DC
LgY16

GSU

LgY16

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Eko-Strug" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 6
36-020 Tyczyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DESIGN FOR INDUSTRY
ul. Podwisłocze 33/158
35-309 Rrzeszów

FAZA
OPRACOWANIA

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT

NUMER
RYSUNKU:

E3

BRANŻA:

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz SMYL

SKALA:
NR UPRAWNIEŃ
SPECJALNOŚĆ
PDK/0143/POOE/17
elektryczna

SPRAWDZAJĄCY:
MIEJSC. / DATA:

RZESZÓW, PAŹDZIERNIK 2018

PODPIS

1800

5000

OGRODZENIE Z PANELI

NAZWA
INWESTYCJI:

SŁUPEK ZBROJONY

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej "Eko-Strug" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 6
36-020 Tyczyn

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

DESIGN FOR INDUSTRY
ul. Podwisłocze 33/158
35-309 Rrzeszów

FAZA
OPRACOWANIA

NAZWA
RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA
SCHEMAT OGRODZENIA

NUMER
RYSUNKU:

E4

BRANŻA:

0,25

2,25
2,5

0,25

5

2,25
2,5

WRAMACHPROJEKTU
Z"WĘIKSZENEI

INWESTOR:

2

SŁUPEK OGRODZENIOWY
ZABETONOWANY W COKOLE
Ø80 mm

BUDOWN
AISTALAC
FO
JITOWOLTACIZNYCHNAPORZEBYSTACJI
UZDATNAINAW
I ODYW
TYCZYNEI
UDZAIŁUENERZG
EŹIIRÓDEO
ŁDNAWLA
INYCHNATERENER
IOEFT-"A
IIPI

0,25

SKALA:

BRANŻA SANITARNA

NR UPRAWNIEŃ
SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANT:

PDK/0181/POOS/11
instalacyjna

mgr inż. Szymon Dyląg

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Kinga
Strigl-Ambicka
MIEJSC. / DATA:

PDK/0094/POOS/17
instalacyjna

RZESZÓW, PAŹDZIERNIK 2018

PODPIS

