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dot.: rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Bogusławice - Nowiny.

,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' Sp. z o.o. określa technicznę warunki na rozbudowę
ww. instalacji oświetleniowej, zasilanej ze stacjitransformatorowej nr 70487.
1. Na istniejącej konstrukcji wsporczej ENERGA_OPERATOR SA nr IUl6 zamontować oprawę ultczną,

sodową' z kloszem PC-UV lub PMMA, w II klasie ochronności, posiadającą aluminiowy korpus oraz
stopień ochrony IP 66 dla całej oprawy.

2. Montowaną oprawę wyposażyó w źrodło światła posiadającev 
trwałość, 20oń dla czasu nie krótszego niŻ Ż2000 godzin dla mocy 70W' 26000 godzin
dla mocy 100W i 150W,
znamionową skuteczność świetlną nie mniejszą niŻ:115 Lm/W dla lamp o mocy 150W,
105 Lm/W dla lamp o mocy 100W,90 LmlW dla lamp o mocy 70W,
współczynnik zachowania strumienia świetlnego LLMF dla 20000 godzin nie mniejszy nlż:94oń dla
mocy 150W,89yo dla mocy 100W, 8I%o dla mocy 70W.Zaprojektować wysięgnik ocynkowany
umożliwiaj ą cy m ontaż oprawy nad przewodami zas il aj ącymi.

3. Zastosowaó wysięgnik stalowy ocynkowany, umożliwiający montaż oprawy nad przewodami
zasilającymi linii nN.

4. W wysięgniku do zasilania oprawy zastosować przewód typu YDY o przekroju Ż,5mmŻ 4501750v.
5. Instalowaną oprawę zabezpieczyó izolowanym gniazdemlzłączem bezpiecznikowym montowanym

na przewodzie linii napowietrznej.
6' Utrzymaó układ zasilania typu TN-C.
'7. Istniejący układ pomiarowo-sterujący zasllany ze stacji 70481 w razie potrzeby przystosowaó

do zwiększenia mocy zainstalowanej.
8. lnstalowana aparatlra, osprzęt' przewody i kable winny posiadaó atesty dopuszczające

do zastosow ania na terenie kraju.
9. Prace winna wykon}rvaó osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie

elektrycznym.
10. Zastosowaó system ochrony od porazeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
1 1. Wykonane oświetlenie winno spełniaó obowiązujące przepisy oraz normy.
1Ż. D|a wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
13. Całośó pracłączenie z dokumentacją wykonawczą i powykonawcząnaIeĘ wykonać własnym kosztem

i staraniem.
14. o rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków naleĄ powiadomió Spółkę z 14

dniowym wyprzedzeniem

określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zal<łada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz ,,oświetlenie Uliczne
iDrogowe'' sp. Z o.o. w zamian za objęcie udziałow w Spółce.

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daĘ wydania przez Spółkę
technicznych warunków zasi|anta.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.



\

Spólka uryskala zgodę od ENERGA-OPERATOR sA na montaż arządzeń oświetleniowych
na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących ich własnością.
Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót
do Energa-operator SA, Inwestor wykonane roboĘ zobowiązany jest nienvłocznie zgłosić do odbioru
tech niczne go do Spółki, załączając kom pletną d okumentacj ę powyko nrw czą.

Opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez pracownika ,,Oświetlenie
Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed rozpoczęciem robót.
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