


UWAGA:

Po dokonaniu analizy moŻliwości technicznych, mając na wzg|ędzie aspekt

energooszczędności, autor projektu, dokonuje adaptacji niniejszego opracowania w

zakresie doboru opraw oświetleniolvych. W miejsce proponowanych pierwotnie

sodowych opraw oświetleniolvych typu LUNOIDA Sl50 W, na|eĘ zastosować

oprawy MAGNOLIA LED 96 w z możliwością redŃcji mocy.
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fuchiióktonilłńó:
kazdym słupie winien wynosió po 1'5 m. Kable przed zasypaniem z$ie96ecĘrB

wstępnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed Zasypaniem ziemią, na|eŻy sprawdzió

ciągłość Ęł i rezystancję izolacji kabli.

obwód sterowniczy, wykonany zostanie jako bezpośrednie, kablowe polączenie sterownicze

w relacji pomiędzy stacjami transformatorowymi: 31-30 i S1-76. Układ polączefi kabli i

podziałów, zgodnie Ze schematem Zasilania i vytycznymi przedsiębiorstwa energetycznego

na etapie rcalizacji zadania.

Słupy oŚwietleniowe

Dla oświetlenia pasa drogowego, zaprojektowano uliczne latarnie stylizowane. Będą to słupy

produkcji RoSA-Tychy typu: SM-3W-WSM-15/1 Płock. Słupy posadowić naleŻy na

gotowych fundamentach betonolvych typu B-40 w miejscach wskazanych na planie. We

wnękach słupów oświetleniowych, dla połączenia kabli i przewodów zasilających, należy

umieśció izolacyjne złącza kablowe typu IZK prod. SINTR-Turek z bezpiecznikami

topikowymi gG 10 A dla kaŻdej oprawy. Do kazdego projektowanego słupa wciągnięty

zostanie przewod YDY 3x2,5 mm2 łączący złącze kablowe z oprawą oświetleniową.

Wskazane na schemacie słupy naleŻy uzięmić _ wykonaó uziomy taśmowo-prętowe - wartośó

oporności uziemienia: R < 10 o. Połączenia w ziemi elementów uziemienia spawać, a

następnie zabezpieczyÓ przed korozją. Konstrukcję kazdego słupa podłączyć do żyŁy

ochronnej PE kabla zasilającego. Słupy ponumerowaó zgodnie ze schematem. Na kable w

słupach oświetleniolvych (nowych i istniejących) zawiesić odpowiednie tabliczki opisowe,

informuj ące o docelowy ch połączeniach kabli oświetleniowych.

oprawy oświetleniowe

Przevłidziano oprawy oświetleniowe uliczne produkcji ROSA Tychy. Zastosować oprawy

LLINOIDA S_150 W z redukcją mocy 150/100 W. Są to oprawy o klasie izoIacji II i stopniu

ochrony: IP 67, z korpusem wykonanym z aluminium. Pokrywa z polimeru technicznego

odpornego na promieniowanie UV, klosz z płaskiej, hartowanej szyby, odbĘśnik tłoczony z

blachy aluminiowej. Jako fuódłaświatła naleŻy wykorzystaÓ lampy sodowe SON-TPP 150 W

Philips (zgodnie z zestawieniem montaŻowym i schematem). Korpus opraw podłączyć do

zyły ochronnej PE kabla zasilającego. oprawy zamontować na nowych słupach. oprawy

zostaną przezproducenta wyposażone w elektroniczny układ redukcji mocy firmy Rabbit.

UWAGA:
Po dokonaniu analizy mozliwości technicznych. mając na względzie aspekl energooszczędności' autor projektu.

dokonu-ię adaptacji niniejszego opracowalria w zakresie doboru opraw W miejsce proponowanych

pierwotnie sodouych opraw oświetleniowych typu L
MAGNOLIA LED 96 W z możliwością redukcji mocy.
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Zestawienie montażowe kablowej linii oświetlenia u!icznego ulicy okrzeiw Płocku

s1-76 (Rs sTs)

soT-1 (s1-30)

Po dokorraniu analizy nlozliwości technicznych. mając na rvzgiędzie

dokonu-ie adaptacji niniejszego opracorvania w zakresie doboru oprarv

pierrvotnie sodowych opraw ośrvietleniolvych typu LUNoIDA
MAGNOLIA I-ED 96 W z rnoŹliwością redukcji ntocy.

aspekt
oświetleniowych.
sl50 w.
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Zestawienie materiałów do budowy kablowej
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linii oświetlelłia

rzwki

ulicznego ulicy okrzei w Płocku

Lp. Nazwa Jedn. IIość Uwagi

1 2 3 4 5

1 Fundament betonowy B40 szt. I

Ż Komplet elementów złącznych do B-40 kpl. I

Słup SM-3W-WSM-15/1 Płock RosA szt. I

A LUNOIDA S-150/100 W - Rosa szt. I

E Lampa SON-T P 150 W sŻ. I

€ Zącze kablowe do słupów oświetleniowych lZK kpl. 11

7 Przewód YDYp 3x2,5 mm2 m 96

I Kabel YAKY 4x50 mm2 m 1C

c Kabel YAKY 5x25 mm2 m 583

1C Kabel YAKY 4x25 mm2 m 414

11 Folia kalandrowa niebieska szer. 20 cm m 923

12 Oznacznik kablowy szt. 158

13 Końcówka kablowa KA 50 szt. A

1Ą Wkładka WTN1/gF 63 A szt. 3

15 Wkładka WTNO0/gF 50 A szt. 3

16 Bezpiecznik topikowy gG 10 A szt. 12

17 Rura DVK 1 10 Arot m 163

1E Rura DVK 75 Arot m 17G

1g Szafa SSOU (9 obwodowa - wg schematu) sŻ. 1

2C Fundament prefabrykowany dla szafy SSOU szt. 1

21 Tabliczka ostrzegawcza sŻ. 1

22 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 45

24 Uziom prętowy o śr. 20 mm, dług 6 m sŹ. I

Po dokonaniu analił moŹlirvości technicznych. mając na względzie aspekt energooszcztę'tŻl
r{nknnllie arlantacii ninieic,zeon nnr:rcowania w złkresie dohorll rrnraw o(wietlenitrwl'ch_ W ńieis
pienvotlrie sodowych opraw ośrvietleniowych typu LUNOIDA Sl50 W. nalezv ZasffiĘ.4qi
I\{AGNOLIA LED 9ó W z możIirvościa redukcii mocy.
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