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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- zlecenie inwestora 
- projekt  budowlany bud. zaplecza 
- mapa syt. wys. z zagospodarowaniem 
- PN – IEC   

            - katalogi 
 
  
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Tematem i zakresem opracowania jest projekt  zewnętrzne oświetlenie zespołu boisk 
sportowych –piłki noŜnej oraz boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK 2012 w m. Pokój przy  
istniejących  szkołach : podstawowej i gimnazjalnej 
 
   

3. ZASIALNIE O ŚWIETLENIA ZEWN ĘTRZNEGO – BOISK I DRÓG  
 
         Zasilanie oświetlenia boisk sportowych przewidziano z hali sportowej (gimnastycznej)  
stanowiącej zaplecze socjalne – sanitariaty i szatnie dla młodzieŜy korzystającej z boisk 
sportowych.  W korytarzu przy istniejącej tablicy rozdzielczej zaprojektowano zabudowę 
dodatkowej tablicy dla celów oświetleniowych.. W tablicę „TO” wyposaŜyć w 
zabezpieczenia nadmiarowo prądowe  typu „S”, wyłączniki „FR” poszczególnych obwodów 
typu oświetleniowych oraz programator cyfrowy CPA 3.1 sterujący oświetleniem 
zewnętrznym dróg do boiska od strony ul. Namysłowskiej i ul. Sienkiewicza. 
Tablicę „TO” wykonać i wyposaŜyć zgodnie ze schematem rys. nr 3 
 
 
 
     4.   ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH 
 
      Opracowanie obejmuje wykonanie oświetlenia zewnętrznego boisk sportowych wraz z 
zasilaniem kablowym nn. 
Zaprojektowano wykonanie oświetlenia boiska piłki noŜnej na słupach stalowych 
ocynkowanych typy CS76 110/4 o wys. 11,0 m w ilości 6 szt.  z dwoma projektorami 
zamocowanymi na poprzeczkach „P2” Projektory ze źródłem światła metalohalogenkowymi 
o mocy 1000 W kaŜdy .Zasilanie w obwodzie podzielono na dwie części –(6x 1000 W)- po 
jednym projektorze na słupie oraz podwójnie 2 projektory na słupie. 



     Odrębnie wykonano zasilanie i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego na 4-ch słupach o 
wys. 9,0 m równieŜ z dwoma projektorami zamocowanymi do poprzecznika P2 na słupie – 
projektory metalohalogenkowe o mocy 500 W kaŜdy. 
Sterowanie oświetleniem odbywa się z tablicy „TO” , z której zasilono dodatkowo 
oświetlenie dróg do boisk  sportowych.  
Oświetlenie na słupach typu parkowego o wys. do 4,0 m o oprawami wandalodpornymi  
typu OCP-70 PC/II ze źródłem światła sodowym o mocy 70 W. 
We wnękach wszystkich słupów oświetleniowych zabudowano tabliczki bezpiecznikowe typu 
TZKo TH35 z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi indywidualnie dla kaŜdej oprawy 
typu S301 C. 
Wszystkie słupy oświetleniowe będą ustawione ui przykręcone do prefabrykowanych 
fundamentów „FB”.  Usytuowanie opraw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1 
natomiast na schemacie ideowym nr 2 podano wszystkie parametry sieci kablowych nn oraz 
wyposaŜenie słupów oświetleniowych. 
 
 
 
5.  OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA I POŁ ĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
 
     Wewnętrzne instalacje zaprojektowano przewodami z Ŝyłą ochronną PE. Do uziemionej 
szyny PEN (w złączu pomiarowym) podłączyć wewnętrzne instalacje wodne, brodziki 
natrysków zgodnie z wymogami PN-IEC 60 364-4-41 Układ sieci ZE typu TN-C 
Wewnętrzną instalację zaprojektowano w układzie TN--S. Oświetlenie zewnętrzne TN-C. 
Ochronę podstawową stanowi izolacja przewodów i urządzeń elektrycznych. Jako ochroną 
dodatkową zastosowano wyłączniki róŜnicowo – prądowe o prądzie wyłączalnym dI < 0,03A 
W czasie wyłączeniowym tw < 0,2 sek przy napięciu dotykowym dU < 50 V. 
Końcowe słupy oświetleniowe dodatkowo uziemić wraz z przewodem neutralnym „N” i „PE” 
poprzez wykonanie uziomu punktowego o oporności uziemienia R < 30 Om 
 
         WYKONANA INSTALACJA ZGODNIE Z NINIEJSZYM OPRACOWANI EM 
              SPEŁNIA WYMOGI SAMOCZYNNEGO WYŁ ĄCZENIA SZYBKIEGO           
 
 


