
OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  

OŚWIETLENIA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO  W MUROWIE 

ETAP I 

              Zakres opracowania: 

 Montaż szafki złączowo-pomiarowej ZK-1a-1P-S 

 Montaż kabla YAKXS 4x35 na słupie nr.510 

 Montaż szafki rozdzielczej T1 przy słupie 510 

 Montaż szafek rozdzielczych T2/1 i T2/2 

 Montaż latarni parkowych 

 Budowa linii kablowych oświetleniowych dla zasilania latarni. 
  

1. Montaż szafki złączowo-pomiarowej ZK-1a-1P-S 
Na słupie nr.510 należy umocować  szafkę złączowo-pomiarową ZK-1a-1P-S wykonaną w.g 
typowych rozwiązań EnergiaPro. Zabezpieczenie przedlicznikowe 16A.  
Szafkę złączowo-pomiarową ZK-1a-1P-S wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy z 
bezpiecznikami mocy 16A,  tablicę licznikową 3-faz. oraz wyłącznik instalacyjny S 304-C    
Zacisk PEN  szafki złączowo-pomiarowej ZK-1a-1P-S uziemić stosując uziomy  pionowe 
prętowe. Skrzynkę pomiarową wyposażyć we wziernik do odczytu stanu licznika. Szczegóły na 
rysunkach. 
W/w zakres prac wykona RD Namysłów. Szafkę wyposażyć w zamek RD Nysa. 
 

2. Montaż kabla YAKXS 4x35 na słupie nr.510 
Na słupie nr.510 ułożyć kabel YAKXS 4ex35 wpinając go do istniej. linii ASXSn 4x95+35 
zaciskami przebijalnymi oraz drugi koniec wprowadzić do proj. ZK-1a-1P-S.Kabel na słupie 
mocować  ocynkowanymi objemkami. 
 

3. Montaż szafki rozdzielczej T1 przy słupie 510 
Przy słupie nr.510 projektuje się montaż szafki rozdzielczej T-1 wykonanej z materiałów 
izolacyjnych z fundamentem. Dla sterowania oświetleniem latarni parkowych w T1 
zainstalować należy zegar astronomiczny. Czas świecenia latarni parkowych ustali Inwestor. 
Pozostała aparatura w.g schematu ideowego T1. Szafkę wyposażyć w zamek patentowy.  
Zacisk PE uziemić do proj.bednarki. 
 

4. Montaż szafek rozdzielczych T2/1 i T2/2 
Przy scenie zadaszonej z placem tanecznym  - projektuje się montaż szafek rozdzielczych 
 T2/1 i T2/2. 
W szafkach zainstalować należy gniazda wtyczkowe szczelne dla zasilania przenośnych 
urządzeń np. nagłaśniających oraz pozostałą aparaturę w.g schematu ideowego.  
Szafkę wyposażyć w zamek patentowy. Zacisk PE uziemić do proj.bednarki. 

 
W obrębie kortu tenisowego projektuje się montaż szafki rozdzielczej T2. 
W szafce zainstalować należy gniazdo wtyczkowe szczelne dla zasilania przenośnych urządzeń 
np. nagłaśniających oraz pozostałą aparaturę w.g schematu ideowego. Z szafki tej zasilane 
będą  latarnie z naświetlaczami MH/AS 400W dla oświetlenia kortu tenisowego. 
Sterowanie oświetleniem łącznikiem zainstalowanym w szafce. 
Szafkę wyposażyć w zamek patentowy. Zacisk PE uziemić do proj.bednarki. 

 
 



 
5. Montaż latarni parkowych. 

Dla oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego projektuje się montaż latarni parkowych 
 SAL 4.0, anod. Oliwka, z oprawą parkową OPC-1 S 70W fi60, klosz Auris PC+daszek 
malow.RAL, fundament B50,tabliczka NTb-1+bezpiecznik/Image Opole/.  Wnęka 
bezpiecznikowa zamykana na klucz nietypowy. 
Proj. latarnie montować obok proj. ścieżek w odległości 0.5 m. 

 
6. Budowa linii kablowych oświetleniowych dla zasilania latarni.  

Dla zasilania latarni parkowych projektuje się budowę linii kablowych YAKY 5x10 oraz  
YAKY 5x16 układanych w ziemi na głębokości 0.7 m. zgodnie z normą N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa/. Trasę kabla 
oznaczyć folią koloru niebieskiego 
Razem z kablem układać uziom z bednarki Fe/Zn 24x3 do którego łączyć zacisk PE w szafkach 
rozdzielczych oraz zaciski PE w projektowanych latarniach oświetleniowych. 
Przy skrzyżowanie proj. linii kablowych z siecią wodociąg. kablami istniejącymi oraz murkami 
małej architektury kable należy chronić rurami ochronnymi AROT DVK 75. 
Zasilanie z proj. szafki rozdzielczej T1. Szczegóły na schemacie ideowym. 
 

7. Przełożenie istniej. latarni kolidujących z proj.drogami 
           Istniejącą latarnię parkową oznaczoną Si.2 kolidującą z proj. ścieżką i parkingiem 
           należy  przełożyć w miejsca jak pokazano na planie. 
 

1. Uwagi końcowe 

 Niniejszy projekt traktować łącznie z projektem małej architektury. 

 O czasie prowadzenie robót elektr. powiadomić projektanta 
 

2. Zestawienie rysunków: 

 E-01- plan trasy proj. linii kablowych i latarń 

 E-02- schemat ideowy 
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