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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wieży systemu łączności 

TETRA w lokalizacji Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem,  

• Obowiązujące Normy i Przepisy. 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wieży systemu 
łączności TETRA w lokalizacji Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik) wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 

Zakres opracowania: 

• Instalacje wewnętrzne kontenera systemu łączności TETRA. 

• Instalacja oświetlenia przeszkodowego wieży systemu łączności TETRA. 

• Zasilanie elektroenergetyczne nN-1kV. 

• Instalacja odgromowa oraz uziemiająca. 

4. Opis stanu projektowanego 

4.1. Instalacje wewnętrzne kontenera systemu łączności TETRA 

Kontener telekomunikacyjny wyposażony będzie w instalacje elektryczne 230/400V AC 50Hz 
oświetlenia wewnętrznego, gniazd ogólnego przeznaczenia, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania. 
W kontenerze zainstalowane będą oprawy fluorescencyjne o mocy 2x18W zapewniające średnie 
natężenie oświetlenia Eśr>200lx. Jedna z opraw wyposażona będzie w moduł oświetlenia 
awaryjnego z czasem podtrzymania tp=1h dla jednej świetlówki (oświetlenie bezpieczeństwa). 
Na zewnątrz kontenera nad wejściem zainstalowana będzie oprawa kanałowa. 
W celu zapewniania stabilnej temperatury kontener wyposażony będzie w klimatyzator, 
wentylator wyciągowy oraz grzejnik elektryczny Układ sterowania oparty będzie na trzech 
termostatach mierzących temperaturę wewnątrz kontenera. Załączenie grzejnika nastąpi gdy 
temperatura spadnie poniżej 15OC. Uruchomienie klimatyzatora oraz wentylatora wyciągowego i 
powiązanej z nim żaluzji nawiewu nastąpi po przekroczeniu 25OC. Wzrost temperatury wewnątrz 
kontenera powyżej 35OC uznawany jest za awarię klimatyzatora. 
Instalację sygnalizacji alarmu pożaru należy wykonać na bazie optycznej czujki dymu. Optyczne 
czujki dymu charakteryzują się wykrywaniem pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał 
jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym 
wzrostem temperatury. Projektuje się jedną linię dozorową wykonaną przewodem 
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teletechnicznym w izolacji nierozprzestrzeniającej płomienia YnTKSYekw1x2x0,5 (kolor izolacji 
pomarańczowy), podłączoną do centrali sygnalizacji alarmu pożaru CSAP. Na zewnątrz kontenera 
zainstalowany będzie sygnalizator optyczno-akustyczny. Centrala wyposażona będzie w 
wewnętrzny układ podtrzymania napięcia na czas nie krótszy niż 72h w stanie czuwania oraz 
dodatkowo przez 30min w stanie alarmowym. 
W kontenerze zainstalowany będzie system sygnalizacji włamania i napadu oparty na bazie czujki 
magnetycznej zainstalowanej na drzwiach wejściowych do kontenera. Projektuje się jedną linię 
dozorową wykonaną przewodem teletechnicznym YTDY 6x0,5 podłączoną do centrali SSWiN. Na 
zewnątrz kontenera zainstalowany będzie sygnalizator optyczno-akustyczny. Centrala 
wyposażona będzie w wewnętrzny układ podtrzymania napięcia na czas nie krótszy niż 24h. 
Instalacje elektryczne prowadzone będą w korytach kablowych, w kanałach i listwach 
naściennych oraz rurach ochronnych. 
W kontenerze przewidziano instalację połączeń wyrównawczych składającą się z głównego złącza 
uziemiającego oraz szyny połączeń wyrównawczych i uziemień technologicznych. 
W kontenerze zainstalowana będzie tablica elektryczna RG zapewniające zasilanie instalacji 
wewnętrznych kontenera, jak i urządzeń technologicznych. Instalacje elektryczne te wykonane 
będą w układzie sieci TN-S. 

4.2. Instalacja oświetlenia przeszkodowego wieży systemu łączności TETRA 

Na szczycie wieży systemu łacności TETRA należy zainstalować dwie oprawy typu LED 
oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności. Oprawy te zasilane będą z tablicy RG poprzez 
zasilacz oraz UPS z czasem podtrzymania tp=15min. zainstalowany wewnątrz kontenera. Oprawy 
załączone będą zarówno w nocy jak i w dzień. Przed zasilaczem należy zainstalować wyłącznik 
serwisowy. Oprawy należy montować do rury stalowej ocynkowanej ∅273/12.5 będącej częścią 
iglicy odgromowej (sposób montażu na podstawie dokumentacji technicznej opraw). 

4.3. Zasilanie elektroenergetyczne 

W celu zapewnia zasilania gwarantowanego systemu łączności TETRA należy do tablicy 
rozdzielczej w kontenerze przy maszcie doprowadzić dwa kable elektroenergetyczne nN-1kV typu 
YKYżo 5x16mm2 zasilania podstawowego oraz rezerwowego z dwóch pól rezerwowych sekcji 3 
(sekcja gwarantowana) rozdzielnicy głównej RG3 w stacji transformatorowej ST3. W tablicy 
rozdzielczej w kontenerze pomiędzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym zainstalowany 
będzie układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy). Układ SZR wyposażony będzie w blokadę 
elektryczną oraz mechaniczną uniemożliwiającą jednoczesne załączenie zasilania podstawowego 
oraz rezerwowego.  
Sekcja 3 rozdzielnicy głównej RG3 oprócz zasilania dwustronnego z dwóch transformatorów 
SN/nN zasilana jest ponadto z agregatu prądotwórczego. W celu zapewnienia zasilania w czasie 
rozruchu agregatu prądotwórczego urządzenia technologiczne system łączności TETRA zasilane 
będą poprzez UPS o mocy nie mniejszej niż S=5kVA i czasem podtrzymania tp=15min. 
Kable elektroenergetyczne wprowadzane do kontenera oraz stacji transformatorowej należy 
wprowadzić przy użyciu przepustów wodo- oraz gazoszczelnych. 
W celu umożliwienia włączenia sytemu łączności TETR do sieci LAN na lotnisku projektuje się 
kanalizację dwuotworową (2x ∅110) pomiędzy kontenerem systemu łączności TETRA a 
budynkiem strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej LSP. 
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Bilans mocy dla obiektu 

Nazwa odbiornika 

Moc czynna 

zainstalowana 

Pi [kW] 

Moc pozorna 

zainstalowana 

Si [kVA] 

Współczynnik 

jednoczesności 

kj [-] 

Moc czynna 

zapotrzebowania 

Po [kW] 

Oznaczenie 

fazy do której 

podłączony 

jest odbiornik 

UPS 5kVA 3,5 5,0 0,8 2,8 L1 

Oświetlenie przeszkodowe 0,05 0,06 1 0,05 L2 

Oświetlenie ogólne 0,25 0,28 1 0,25 L2 

Gniazda ogólne 0,5 0,56 0,5 0,25 L2 

Klimatyzator 1,5 1,76 1 1,5 L3 

Wentylator 0,1 0,11 1 0,1 L3 

Ogrzewanie elektryczne 4,0 4,0 1 4,0 L3 

Centrala CSAP 0,1 0,11 1 0,1 L2 

Centrala SSWiN 0,1 0,11 1 0,1 L2 

Razem 10,1 12,0 0,91 9,2  

4.4. Instalacja odgromowa i uziemiająca 

Ochronę odgromową wieży stanowić będzie zwód pionowy wykonany z rur stalowych 
ocynkowanych ∅273/12.5 i ∅76.1/5.6 oraz pręta stalowego ocynkowanego ∅25. Wykonanie oraz 
montaż zwodu pionowego na podstawie projektu branży konstrukcyjnej. Przewód 
odprowadzający instalacji odgromowej należy wykonać z płaskownika FeZn 30x3. Przewód 
odprowadzający należy montować do trzonu wieży za pomocą gwintowanych tulei nierdzewnych 
M12 w rozstawie co 50cm znajdujących się po drugie stronie wieży w stosunku do drabinki 
kablowej. Przewód odprowadzający łączyć do uziemienia odgromowego za pomocą złącza 
probierczego. 
Wokół wieży, a także dookoła kontenera należy wykonać uziemienie otokowe z płaskownika FeZn 
30x4mm oraz uziomy pionowe wykonane z prętów stalowych pomiedziowanych 17∅ ,2mm i 
długości 3m. Uziom otokowy należy połączyć ze zbrojeniem stopy fundamentowej płaskownikami 
FeZn 30x4mm. Projektowany uziom otokowy wieży i kontenera należy połączyć do istniejącego 
uziemienia otokowego budynku Lotniskowej Straży Pożarnej. 
Wieżę należy uziemić wykorzystując tuleje uziemiające M12 znajdujące się u podstawy wieży 
płaskownikiem FeZn 30x4mm poprzez zaciski probiercze. 
Uziemienie robocze anten należy wykonać za pomocą izolowanej linki (LY25mm2) mocowanej do 
drabinki kablowej. Uziemienie robocze łączyć do uziemienia odgromowego poprzez złącze 
probiercze. 
W celu umożliwienia uziemienia uziemiaczy kabli RF w dolnej oraz górnej części drabinki 
kablowej należy zainstalować miedziane szyny uziemiające GSU. Każda z szyn musi być 
wyposażona w 8 śrub M8. Szyny należy uziemić za pomocą izolowanych linek (LY25mm2) 
poprzez złącze probiercze. 
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