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1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp

Wyszczególnienie

Jednostka

1

2

3

4

s up/m

25
/978(1186)

2. Monta opraw o wietleniowych

kpl.

28

3. Monta szafki o wietleniowej SOk

kpl.

1

1. Budowa kablowej linii o wietleniowej

Ilo

Cieszyn, maj 2019

O

WIADCZENIE

O wiadczam, e projektowana przebudowa drogi w zakresie o wietlenia ulicznego
w m. Ustro , ul. Sanatoryjna dz. nr 2911/10, 2911/11, 2922/31, 2924/2, 2968/19, 2974/9,
2974/13, 3020/3, 3038/11, 3043/3, 3066/9, 4903/8, 4906/5 obr. 0004 Ustro
nie koliduje z istniej c infrastruktur .

....................................
podpis- piecz tka
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy drogi
w zakresie o wietlenia ulicznego na ul. Sanatoryjnej w m. Ustro .
2.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budow

o wietlenia ulicznego tj., budow

s upów,

wytrasowanie przewodu zasilaj cego oprawy, dobór zabezpiecze , ochron
przeciwpora eniow ,

sposób

zasilania

opraw

o wietleniowych.

Szczegó owa

lokalizacja urz dze zosta a przedstawiona na za . szkicu sytuacyjnym (Rys. 1).
2.3. Podstawa opracowania
 zlecenie Zamawiaj cego,
 inwentaryzacja istniej cych sieci elektroenergetycznych,
 warunki-przy czenia,
 obowi zuj ce przepisy i normy PNE,
2.4. Rozwi zanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilaj ca:
Pomiar energii elektrycznej w projektowanej szafce z czowo-pomiarowej(oprac.
Tauron Dystrybucja S. A.) na istn. s upie linii zasilanym ze stacji ST BBC21895
Ustro Zawodzie I – obwód nN Obw. Solidarno ci bloki nr 2.
Miejscem dostarczenia energii oraz rozgraniczenia w asno ci urz dze

s

zaciski

pr dowe wyj ciowe aparatu zalicznikowego w kierunku instalacji odbiorcy.
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2.4.2. Obwody o wietleniowe:
Wzd u

ulicy Sanatoryjnej w miejscach wskazanych na szkicu sytuacyjnym

posadowi nowe s upy o wietleniowe.
Uo y

nowe odcinki linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2, zgodnie ze szkicem

zagospodarowaniem terenu. Kabel wprowadzi do proj. szafki o wietleniowej SOK.
Szafk SOK zasili z zestawu z czowo-pomiarowego. Kabel prowadzi po s upie w
proj. rurze os onowej odpornej na UV

50 i mocowa do s upa za pomoc uchwytów

przystosowanych do monta u na s upie E-10,5. Po ca ej d ugo ci kabel uk ada w
rurach ochronnych gi tkich

50 mm. Projektowany kabel energetyczny winien by

u o ony tak, by minimalna odleg o

pionowa mierzona od zewn trznej powierzchni

rury ochronnej/kabla do powierzchni terenu wynios a 0,7m. Na u o ony kabel
nasypa

0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nast pnie przykry

ta m

w kolorze

niebieskim i uzupe ni gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa

w czytelny i

trwa y

szafce)

sposób

w

charakterystycznych

miejscach

(w

s upach,

Na

oznacznikach nale y umie ci trwa e napisy zawieraj ce:
- symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),
- oznaczenie kabla wg normy,
- znak u ytkownika kabla,
- rok u o enia kabla.
Przej cie pod drog kabla wykona w rurze os onowej sztywnej

75 mm.

Istniej ce nawierzchnie na trasie uk adanego kabla nale y rozebra , a nast pnie
doprowadzi do stanu pierwotnego.
Powiadomi Inwestora i dokona wst pnego odbioru kabla przed zasypaniem.
2.4.3. Rodzaje s upów
S upy wykona jako o wietleniowe aluminiowe wzmocnione o grubo ci cianki min. 4,2
mm

o

wysoko ci

8m

wg.

zalece

zamawiaj cego

wraz

z

fundamentem

prefabrykowanym. Do zabezpieczenia wn ki s upów zastosowa pokrywy z materia u
kompozytowego.
Dodatkowo proponuje si :
-opisy numeracji latar umieszcza na s upach od strony ulicy na wysoko ci 180 do 200
cm
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-cyfry jednakowej wysoko ci nad i pod kresk ,
-nad kresk podajemy numer szafki o wietleniowej i (po pauzie) – numer obwodu,
-pod kresk

podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po

uko niku) / numer kolejny latarni w odga zieniu.
Znaki ostrzegawcze nale y umieszcza

na pokrywach wn k z cz kablowych

wszystkich latar .
2.4.4. Wysi gniki.
Zastosowa

wysi gniki aluminiowe o d ugo ci ramion 1m (wysoko

zawieszenia

oprawy 8,5m).
2.4.5. Oprawy o wietleniowe.
Do o wietlenia ulicy dobrano oprawy Teceo 2 o mocy 76W ze ród em wiat a LED
spe niaj ce poni sze warunki:
 Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprz tu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
 Materia korpusu – wysokoci nieniowy odlew aluminium
 Materia klosza – Szk o hartowane p askie
 Stopie odporno ci klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
 Szczelno

komory optycznej – IP66

 Szczelno

komory elektrycznej – IP66

 Monta na wysi gniku lub s upie o rednicy

48-60mm

 Znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz
 Moc maksymalna uwzgl dniaj ce wszystkie straty – 75W
 Ochrona przed przepi ciami – 10kV
 Uk ad zasilaj cy umo liwiaj cy sterowanie sygna em 1-10V lub DALI
 Zasilacz jest wyposa ony w czujnik termiczny zapobiegaj cy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy
 Bry a fotometryczna jest kszta towana za pomoc wielosoczewkowej, p askiej
matrycy LED. Ka da z soczewek matrycy emituje tak

sam

krzyw
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wiat o ci, a ca kowity strumie oprawy jest sum strumieni poszczególnych
soczewek
 Modu y LED spe niaj

wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpiecze stwo

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu
s raporty z bada w akredytowanym laboratorium
 Minimalny strumie

wietlny róde – 10900lm

 Zakres temperatury barwowej róde
 Utrzymanie strumienia

wiat a – 3900-4300K

wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uk adu

steruj cego do 500mA, 80% po 100 000h dla uk adu steruj cego powy ej
700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
 Klasa ochronno ci elektrycznej: II
 Oprawa posiada deklaracj

zgodno ci WE i certyfikat akredytowanego

o rodka badawczego potwierdzaj cy deklarowane parametry, np. ENEC
 Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C
 Warto ci wska nika udzia u wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodne z
Rozporz dzeniem WE nr 245/2009
 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodost pnym programie
komputerowym

pozwalaj cym

wykona

obliczenia

parametrów

o wietleniowych
 W przypadku zastosowania rozwi za

zamiennych nale y dostarczy

ród owe pliki obliczeniowe
 Budowa oprawy pozwala na wymian

uk adu optycznego oraz modu u

zasilaj cego
 Wygl d, styl i wielko

oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poni ej
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 Sprawno

uk adu optycznego nie mniejsza ni podana poni ej.

 Ró nica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie
powinna by wi ksza ni ± 5% w stosunku do podanych:

Dodatkowo na 3 s upach zaprojektowano po drugiej oprawie Teceo 1
o mocy 51W.
2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla ka dej oprawy na liniach kablowych nale y

zainstalowa

izolowane z cza

bezpiecznikowe w II klasie ochronno ci z wk adk topikow BiWts-4A.
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2.4.7. Przewody o wietleniowe.
Oprawy nale y przy czy

do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x1,5 mm 2 750V. Przewody w s upie prowadzi

w rurze

ochronnej gi tkiej.
2.4.8.
Szaf

Szafka o wietleniowa:

o wietleniow

posadowi

na fundamencie prefabrykowanym zgodnie ze

szkicem zagospodarowania terenu. Szafk wykona z tworzyw sztucznych odpornych
na dzia anie promieni UV. Drzwiczki zamykane na zamki z wk adkami Master Key,
Oznakowanie szafy (nr szafy, dane w a ciciela) wg uzgodnie z Zamawiaj cym.
Szafka wykonana w II klasie ochronno ci.
2.4.9. Ochrona od pora e :
Ochron

przed dotykiem bezpo rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodów i kabli, oraz os ony zewn trzne urz dze

elektrycznych. Jako

ochron przed dotykiem po rednim (ochrona dodatkowa) zastosowano urz dzenia w
drugiej klasie ochronno ci.
2.4.10. Uwagi ko cowe.
Ca o
w

Instalacji nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami, a

szczególno ci

z

Specyfikacj

Techniczn

Wykonania

i

Odbioru

Robót

Budowlanych.
W miejscach zbli e i skrzy owa realizowanych sieci z istniej cym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa r cznie z zachowaniem szczególnej ostro no ci oraz
zachowa

normatywne odleg o ci. Nie wyklucza si

wyst powania infrastruktury

technicznej podziemnej które nie zosta y zg oszone do inwentaryzacji lub o których brak
jest informacji w instytucjach bran owych.
Prace na sieciach istniej cych wykonywa

pod sta ym nadzorem u ytkownika z

zachowaniem obowi zuj cych przepisów. Nale y dba

o dobre zabezpieczenie i
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oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zako czeniu robót instalacyjnomonta owych, przed w czeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowi zany:
- wykona pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
- sprawdzi ci g o

y kabli zasilaj cych,

- wykona pomiary skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej,
- sporz dzi protoko y z powy szych pomiarów.
Teren budowy po zako czeniu robót nale y uporz dkowa

oraz przekaza

protokolarnie zarz dzaj cemu.
Zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych dopuszcza si materia y innych
producentów z zastrze eniem,

e musz

spe nia

wymogi projektu i by

jako ciowo i technicznie nie gorsze od przyj tych.
Wszelkie zmiany materia ów nale y uzgodni

przed zamówieniem z

Zamawiaj cym przedstawiaj c karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne
oraz inne dokumenty gwarantuj ce niepogorszenie parametrów wytrzyma o ciowoo wietleniowych.
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