
                 Egz. nr

            

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANŻA: Zewnętrzna instalacja elektryczna

OBJEKT: Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie

      I etap inwestycji – oświetlenie boiska i stanowiska pchnięcia kulą.
  

         

ADRES: ul. Wiatraczna 16, 09-300 Żuromin

          INWESTOR: Gmina i Miasto Żuromin 

Pl. Józefa Piłsudskiego 3, 

09-300 Żuromin 

    

PROJEKTOWAŁ:  

mgr inż. Zbigniew Elminowski 

upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11

OPRACOWAŁ:  

inż. Jędrzej Bojarski

SPRAWDZIŁ:  

inż. Andrzej Bartwicki 

upr. bud. nr WAM/0135/PWOE/05

Marzec, 2017r.



ZAWARTO�� PROJEKTU

I. Za�wiadczenie o przynale�no�ci do Okr�gowej Izby In�ynierów Budownictwa  oraz 

decyzje uprawniaj�ce do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie projektanta i sprawdzaj�cego.

II. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego.
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V. Zestawienie podstawowych materiałów.

VI. Obliczenia.

VII.Rysunki:

� „ Ideowy schemat zasilania elementów o�wietlenia” – rys nr E01

� „ Projekt zł�cza ZK-O” – rys nr E02



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta�o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cz�onkiem Warmi!sko-Mazurskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa�ne do dnia 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodnicz#cy Rady Warmi!sko-Mazurskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu s#

równowa�ne pod wzgl"dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w�asnor"cznymi.)

*  Weryfikacj" poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo�na sprawdzi$ za pomoc# numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In�ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj#c si" z biurem w�a�ciwej Okr"gowej Izby In�ynierów

Budownictwa.
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Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta�o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Pan Andrzej Bartwicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0102/01

adres zamieszkania ul. Podzamcze 6, 13-230 Lidzbark

jest cz�onkiem Warmi!sko-Mazurskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa�ne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodnicz#cy Rady Warmi!sko-Mazurskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu s#

równowa�ne pod wzgl"dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w�asnor"cznymi.)

*  Weryfikacj" poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo�na sprawdzi$ za pomoc# numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In�ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj#c si" z biurem w�a�ciwej Okr"gowej Izby In�ynierów

Budownictwa.
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II. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ�CEGO.

Ja  ni�ej  podpisany  Zbigniew  Elminowski  zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy  Prawo
Budowlane  o�wiadczam,  i�  opracowany  przeze  mnie  projekt  instalacji  elektrycznych
o�wietlenia  boiska  przy  Zespole  Szkół  nr  2  w  �urominie,  został  opracowany  zgodnie  z
obowi�zuj�cymi  warunkami  techniczno-budowlanymi  oraz  odpowiednimi  obowi�zuj�cymi
Normami Polskimi, a tak�e z zasadami wiedzy technicznej.

               

          Ja  ni�ej  podpisany Andrzej  Bartwicki  zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy Prawo
Budowlane  o�wiadczam,  i�  opracowany  przeze  mnie  projekt  instalacji  elektrycznych
o�wietlenia  boiska  przy  Zespole  Szkół  nr  2  w  �urominie,  został  opracowany  zgodnie  z
obowi�zuj�cymi  warunkami  techniczno-budowlanymi  oraz  odpowiednimi  obowi�zuj�cymi
Normami Polskimi, a tak�e z zasadami wiedzy technicznej.
   



III. OPIS  TECHNICZNY

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

• zlecenie Inwestora,
• rzuty architektoniczne obiektu,
• uzgodnienia bran�owe,
• obowi�zuj�ce normy i przepisy.

 2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W  zakres opracowania wchodz� projekty:
• obwodów rozdzielczych,
• rozdzielnic i zł�czy kablowych,
• obwodów gniazd wtyczkowych,
• obwodów o�wietlenia zewn�trznego,
• ochrony przepi�ciowej, odgromowej i uziomów.

 3. BILANS MOCY.

Ł�czna moc projektowanych odbiorników kształtuje si� na poziomie Ps=20kW. 
Z  uwagi  na  zamienny  pobór  energii  projektowanych  obwodów  oraz  istniej�cych

obwodów szkoły nie przewiduje si� zmiany parametrów zasilania obiektu po budowie boiska.

 4. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW

 Zasilanie  obwodów  o�wietlenia  i  gniazd  wtyczkowych  projektowanego  boiska
zrealizowa� z istniej�cej rozdzielnicy szkoły Rist. Zasilanie dla nowego obwodu zrealizowa�
zalicznikowo z dodatkowej podstawy bezpiecznikowej któr� nale�y wyposa�y� we wkładki
WTN-000 gG 40A. 

Dla  sterowania  obwodami  o�wietlenia  na  zewn�trz  budynku  szkoły  wybudowa�
zł�cze kablowe wyposa�one zgodnie ze schematem z rysunku nr E02 pt. „Projekt zł�cza 
ZK-O”. Zakłada si� sterowanie o�wietlenia wg. trzech scen:

− „I” „bie�nia” – realizowane poprzez ł�cznik Q1 - II etap inwestycji,
− „II” pchni�cie kul�– realizowane poprzez ł�cznik Q2,
− „III” boisko – realizowane poprzez ł�cznik Q3.

Te same oprawy przypisane do ró�nych scen nale�y podł�czy� do tych samych faz w
ró�nych sceneriach. 

Rozmieszczenie  opraw  w  poszczególnych  fazach  zrealizowa�  tak  aby  były  one
równomiernie obci��one.

Pomi�dzy rozdzielnic�  Rist  a  proj.  zł�czem ZK-O  uło�y�  linie  WLZ  -  wykonan�
przewodem YKY�o 5 x 16 mm2 prowadzonym pod tynkiem / w gruncie. 

 5. ZŁ�CZE ZK-O

      Parametry  obudowy zł�cza  oraz  wyposa�one dobra�  zgodnie  z  wytycznymi  ze
schematu nr E02 pt. „Projekt zł�cza ZK-O”. Zł�cze wyposa�y� dodatkowo w trzy gniazda
1-faz. przeznaczone do zasilania sprz�tu sportowego.



 6. STRUKTURA ZASILANIA.

Typy zastosowanych kabli obwodów odbiorczych i rozdzielczych, ich długo�ci oraz
sposób uło�enia przedstawiono w sposób ideowy na schemacie pt. „Ideowy schemat zasilania
elementów  o�wietlenia”  –  rys  nr  E01,  natomiast  trasy  ich  prowadzenia  na  „Projekcie
zagospodarowania terenu”

 7. O�WIETLENIE ZEWN	TRZNE 

 7.1. Linie kablowe
Kable  w  gruncie  układa�  zgodnie  z  norm�  PN-76/E-05125  pt.
"Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i
budowa”. Tras� linii kablowej oznaczy� niebiesk� foli� kalandrow�. Co 10m
oraz w punktach charakterystycznych na kablu zało�y�  opaski informacyjne.
Kolizje z innym instalacjami oraz skrzy�owaniami zabezpieczy� rurami PCV :
− SRS fi  50 -  bardzo wytrzymałe rury osłonowe u�ywane do ochrony
kabli  w trudnych  warunkach  terenowych,  przy maksymalnych  obci��eniach
transportowych,  przeznaczone  do  przecisków  i  przewiertów  do  dł.  30  m,
gładko�cienne, ze zł�czk� kielichow� do zabezpieczenia kabli pod jezdniami,
− DVK  fi  50  -  dwu�cienne  rury  posiadaj�ce  karbowan�  warstw�
zewn�trzn�  i  gładk�  warstw�  wewn�trzn�.  Konstrukcja  �cianki  zapewnia
bardzo wysok� sztywno�� obwodow�. Stosowane w wykopach otwartych jako
przepusty  pod  drogami,  ulicami  i  torowiskami.  Dostarczane  ze  zł�czk�.
Produkowane w odcinkach o dł. 6 metrów – pozostałe kolizje.

Ko
ce rur zabezpieczy� piank� monta�ow�. 

 7.2. Oprawy o�wietleniowe i maszty – I etap inwestycji .
Oprawa do monta�u na słupie / maszcie. Wymiary - 635x840x390mm. Korpus
- odlew aluminiowy, malowany farb� proszkow� polisestrowa fasadowa, UV
odporn�.  Układ  optyczny  -  ASY  SH.  Przesłona  SH  -  szkło  hartowane  o
grubo�ci  5mm o  współczynniku  załamania  wg ISO489  -  1,52  i  całkowitej
transmisji  �wiatła  wg  ISO13468-1  -  91%.  Optyka  typu  ASY  NARROW
ALUMINIUM, 99,5. Współczynnik całkowitego odbicia 80%. Współczynnik
obicia  rozproszonego  24%.Typ  �ródła  -  HQI-T/D.  Moc  �ródła  -  1000W.
Strumie
 �wietlny �ródła - 82000lm. Ilo�� �ródeł - 1. Moc �ródeł w oprawie -
1000W.  Skuteczno��  �ródła  -  82lm/W.  Moc  oprawy  -  1150W.  Sprawno��
oprawy -  61%. Skuteczno��  �wietlna  oprawy -  43,61lm/W. IP65.  Zasilanie
przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 
Po dwie oprawy na masztach nr 1 i 4 skierowa� na stanowisko pchni�cia kul�.
Pozostałe oprawy na masztach 1-6 skierowa� na boisko. 

Nat��enie  �wiatła  dla  boisk  przyj�to  wg  normy  PN-EN  12193  „�wiatło  i
o�wietlenie - O�wietlenie w sporcie” Przyj�to klas� o�wietlenia III – rekreacja,
szkolne  zaj�cia  sportowe.  Przyj�to  �rednie  nat��enie  �wiatła  dla  boiska
wielofunkcyjnego – 75 Lx.

Oprawy zamontowa� na masztach stalowych ocynkowanych o wysoko�ci 12 m
wyposa�onych w odpowiednie głowice umo�liwiaj�ce monta� dwóch,



trzech lub pi�ciu opraw oraz odpowiednie ich ukierunkowanie.
Maszty posadowi� na fundamentach B-160.

 7.3. Sterowanie o�wietleniem 
Zał�czanie  o�wietlenia  boisk  zrealizowa�  przez  r�czne  wył�czniki
umiejscowione w zł�czu ZK-0.
Zakłada si� sterowanie o�wietlenia wg. trzech scen:
• „I” „bie�nia” – realizowane poprzez ł�cznik Q1,
• „II” „pchni�cie kul�” – realizowane poprzez ł�cznik Q2,
• „III” boisko – realizowane poprzez ł�cznik Q3.

 
 8. OCHRONA PRZECIWPORA�ENIOWA.

Instalacja elektryczna w obiekcie została zaprojektowana w układzie sieci TN-S.
Ochron�  od  pora�e
  przed  dotykiem po�rednim,  zrealizowa�  poprzez  samoczynne

wył�czenie zasilania, przy u�yciu wył�czników nadpr�dowych, uzupełnionych wył�cznikami
ró�nicowo-pr�dowych o czuło�ci In= 30 mA dla obwodów gniazd wtyczkowych 1-faz oraz
przez zastosowanie urz�dze
 wykonanych w II klasie ochronno�ci.

 9. OCHRONA OD PRZEPI	� ATMOSFERYCZNYCH I Ł�CZENIOWYCH.

W zł�czu kablowym ZK-O zastosowa� hybrydowy ochronnik typu B+C.
Podł�czenia  ochronnika  dokona�  przewodami  typu  LgY  6  mm2  o  odpowiednich

barwach (czarny kolor – przewody fazowe, niebieski – przewód neutralny,  �ółtozielony –
przewód uziemiaj�cy).

 10.  UZIOM.

Wszystkie uziomy wykona� jako pojedyncze typu A.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza� warto�ci R ≤ 10Ω.

 11.  UWAGI WYKONAWCZE I ZALECENIA

 11.1. Instalacj� wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi warunkami wykonania i 
odbioru robót elektrycznych. 

 11.2. Na rozdzielnicach naklei� tabliczki ostrzegawcze.
 11.3. Wewn�trz rozdzielnic umie�ci� ich schematy ideowe.
 11.4. Po zako
czeniu robót wykona� badania i próby sprawdzaj�ce.
 11.5. W/w prace mog� wykonywa� osoby z odpowiednimi wa�nymi �wiadectwami 

kwalifikacyjnymi, uprawniaj�cymi do prowadzenia robót energetycznych oraz 
osoby posiadaj�ce uprawnienia do wykonywania prac kontrolno – 
pomiarowych.

 11.6. Prac�  wykonywa�  zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy  
technicznej oraz warunkami BHP.



IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycz�ca bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Opracowana na podst. Rozporz�dzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas  wykonywania  projektowanych  instalacji  mog�  wyst�powa�  nast�puj�ce
roboty budowlano-instalacyjne, stwarzaj�ce zagro�enie bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi:

• dowóz i rozładunek materiałów i urz�dze
,
• monta� opraw o�wietleniowych, masztów, słupów itp.
• prace na wysoko�ci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla  w/w  robót  kierownik  budowy jest  zobowi�zany  przed  rozpocz�ciem  budowy
sporz�dzi�  plan  bezpiecze
stwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzgl�dniaj�cy  specyfik�  obiektu
budowlanego,  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych  i  przepisy  BHP,  zawieraj�cy
nast�puj�ce informacje:

• plan  wewn�trznych  ci�gów  komunikacyjnych,  granic  stref  ochronnych,
urz�dze
 przeciwpo�arowych i sprz�tu ratunkowego,

• zakres robót i kolejno�� realizacji poszczególnych etapów realizacji,
• informacje  dotycz�ce  przewidywanych  zagro�e
  wyst�puj�cych  podczas

realizacji,
• informacje  dotycz�ce  wydzielenia  i  oznakowania  miejsca  prowadzenia

robót stwarzaj�cych zagro�enie.

Roboty budowlane nale�y prowadzi� zgodnie z przepisami w zakresie bezpiecze
stwa
i  higieny  pracy,  pracownicy  wykonuj�cy  prace  budowlane  powinni  by�  przeszkoleni  w
zakresie przepisów BHP.

Kierownik budowy zobowi�zany jest do:
• dopuszczenia  do  pracy  pracowników  z  aktualnymi  uprawnieniami  i

badaniami lekarskimi,
• przeprowadzenia instrukta�u stanowiskowego pracowników,
• omówienia warunków szczegółowych i kolejno�ci realizacji.

Kierownik budowy zobowi�zany jest do zapewnienia:
• ochrony osobistej pracownikom,
• przeno�nego sprz�tu ga�niczego,
• apteczki pierwszej pomocy,
• mo�liwo�ci  natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z

Pa
stwow� Stra�� Po�arn�.

Opracował:



V.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW- I ETAP INWESTYCJI

Lp. Materiał Ilo��

1 Oprawa o�wietleniowa o parametrach j.w. 20 kpl.

2 Maszt ocynkowany 12m gr. 4mm + fundament B-160 + głowica - 
2 oprawy na maszcie

2 kpl.

3 Maszt ocynkowany 12m gr. 4mm + fundament B-160 + głowica - 
3 oprawy na maszcie

2 kpl.

4 Maszt ocynkowany 12m gr. 4mm + fundament B-160 + głowica - 
5 oprawy na maszcie

2 kpl.

5 Zł�cze ZK-O – wyposa�enie zgodne ze schematem E02 1 kpl.

6 Przewód YKY�o 5 x 16 mm2 115 m

7 Kabel YAKY 4 x 25 mm2 230 m

8 Rura osłonowa SRS 50 19 m

9 Rura osłonowa DVK 50 8 m

10 Rura osłonowa RL 37 25 m

11 Uziom typu A 3 kpl.



VI. OBLICZENIA 

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA KABLI ZASILAJ�CYCH OD PRZECI��E
1.1 Obwód rozdzielczy do Rist do ZK-O

1.2 Obwody odbiorcze o�wietlenia

 

Dane 

---- A

40 A

c) Typ zabezpieczenia

1,6

e) Typ przewodu / kabla

w gruncie

67 A

Warunki poprawnego doboru

pierwszy
≤ ≤

---- ≤ 40 ≤ 67

drugi
≤

64 ≤ 97,15

Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie

a) Obliczona warto�� pr�du I
B

b) Pr�d znamionowy zabezpieczenia I
N

gG 40A

d) Współczynnik wynikaj�c z typu dobranego 
zabezpieczenia k

YKY�o 5 x 106 mm2

f) Sposób uło�enia przewodu / kabla (gorszy wariant)

g) Pr�d obci��enia długotrwałego przewodu dla warunków 
uło�enia I

Z

I
B
 I

N
 I

Z

k x I
N

1,45 x I
Z

Dane 

--- A

40 A

c) Typ zabezpieczenia

1,6

e) Typ przewodu / kabla

w gruncie

66 A

Warunki poprawnego doboru

pierwszy
≤ ≤

--- ≤ 40 ≤ 66

drugi
≤

64 ≤ 95,7

Wynik Przewód / kabel został dobrany poprawnie

a) Obliczona warto�� pr�du I
B

b) Pr�d znamionowy zabezpieczenia I
N

gG 40A

d) Współczynnik wynikaj�c z typu dobranego 
zabezpieczenia k

YAKY 4 x 25 mm2

f) Sposób uło�enia przewodu / kabla (gorszy wariant)

g) Pr�d obci��enia długotrwałego przewodu dla warunków 
uło�enia I

Z

I
B
 I

N
 I

Z

k x I
N

1,45 x I
Z



     2. OBLICZENIA SPADKÓW  NAPI	CIA

Oblicze
 spadków napi�� dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy u�yciu 
wzorów:

a) spadki napi�cia w obwodach 3-faz -  2%

100

n
Us

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
,

b) spadki napi�cia w obwodach 1-faz -  2%

200

n
Us

lP
U

⋅⋅

⋅⋅
=∆

γ
,

gdzie:
P - moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem [W],
l - długo�� analizowanego odcinka [m],
� - konduktywno�� materiału przewodnika [m/�*mm2],
s - pole przekroju poprzecznego �yły [mm2],
Un - napi�cie fazowe [V]. 

W ka�dym z obwodów maksymalny spadek napi�cia nie przekroczył  warto�ci

4% st�d przyjmuje si� �e to kryterium zostało spełnione. 

     3. OBLICZENIA NAT	�ENIA O�WIETLENIA

Na boiskach przyj�to nat��enie na poziomie 75lx co odpowiada przeznaczeniu 
obiektów dla: rekreacji, zawodów szkolnych i lokalnych oraz treningom. 

 Wydruk z oblicze
 stanowi zał�cznik do archiwalnego egzemplarza dokumentacji.

Opracował:



IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA ELEMENTÓW OŚWIETLENIA

OZNACZENIA:

proj. linia kablowa nN - zasil. ośw. boiska 
proj. linia kablowa nN - zasil. ośw. boiska
w rurze osłonowej 
proj. złącze kablowe - do zasil. i ster. oświetlenia

proj. maszt z oprawami oświetleniowymi

rura SRS fi 50

L = 6m

YKYżo 5 x 16 mm2 

w gruncie / w rurze osłonowej

 L = 80 / 90 m

rura gładkościenna do ochrony 
kabli w trudnych warunkach terenowych SRS fi 50

rura karbowana dwuścienna do ochrony 
kabli w lekkich warunkach terenowych DVK fi 50

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

UWAGI:
1. Oświetlenie zewnętrzne podzielić na trzy obwody:
    - bieżnia - II etap inwestycji,
    - pchnięcie kulą - I etap inwestycji,
    - boisko - I etap inwestycji.
2. Obwód zasilania szafy ZK-O z istn. Rist szkoły
    wykonać kablem YKYżo 5 x 16 mm2.
3. Obwód oświetlenia od ZK-O w kierunku latarni 
    wykonać kablami typu YAKY 4 x 25mm2.
4. Kable, w miejscach narażonych na uszkodzenia w gruncie, 
    prowadzić w rurach osłonowych typu:
    - pod jezdniami i chodnikami- rury SRS 50,
    - pozostałe kolizje - rury DVK 50.
5. Kable w gruncie prowadzić zgodnie z normą PN-76/E-05125 
     pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
    Projektowanie i budowa".
6. Złącze ZK-O oraz latarnie nr 4, 5, 7, 15 uziemić. R<10Ω. 
7. Szczegóły dot. zastosowanych opraw, słupów i masztów
   oświetleniowych, zawarte są w opisie tech. projektu.

proj. latarnia oświetlenia bieżni
YKYżo 5 x 16 mm2 

w budynku sali sportowej

w RL 37 nt. L=25m

rura SRS fi 50
L = 9m

rura DVK fi 50

L = 2m

rura 3 x DVK fi 50
L = 3 x 4m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 42 / 50 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 50 / 60 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 50 / 60 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 90 / 100 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 50 / 60 m

R<10Ω

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 50 / 60 m

rura DVK fi 50
L = 2m

rura DVK fi 50
L = 8m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 10 / 15 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 10 / 15 m

YAKY 4 x 25 mm2 

w gruncie 

 L = 10 / 15 m

rura SRS fi 50
L = 4m



PROJEKT ZŁĄCZA ZK-O

LPS

ochronnik

"B+C" 4 P

FG F0 LPS

Q1 Q2 Q3

F1 F2 F3

G2 G3G1

QG


