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dot.: rozbudow}z zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Psary.

,,oświetlenie Ulicznę i Drogowe'' sp. Z o.o' określa techniczne waruŃi na rozbudowę
ww. instalacji oświetleniowej, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 70772.
1. Zaprojektować napowietrzną linię oświetleniową, podwieszoną na konstrukcjach wsporczych

ENERGA-OPERATOR SA., od stacji transformatorowej rlr 70772 do słupa nr I/8.
2. Projektowaną linię wykonać przewodem izolowanym typu AsXSn o przekroju zgodnym

z ob|tczeniam| lecz nie mni ej sz ym niŻ 2x2 5 mmz .

3. obwód oświetleniouy (wyjścionvy) po konstrukcji stacji wyprowadzić z istniejącej szafki
oświetleniowej w rurze osłonowej BE prod. Arot, bezpośrednio przewodami montowanymi na
linii (bez cięcia).

4. Na słupach nr Il1,Il7 i Il8 zaprojektować oprawy uliczne' sodowe, z kloszem PC_UV lub
PMMA' w II klasie ochronności' posiadające aluminiowy korpus oraz stopień ochrony IP 66 dla
całej oprawy.

5. Projektowane oprawy wyposażyć w żrodła światła posiadające
trwałoŚó 20oń dla czasl nie krótsze go niz 220OO godzin dla mocy 70W, 26OCO gadzirt
dla mocy l00W i 150W.
znamionową skuteczność świetlną nie mniejsząniż:115 LmlW 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 godzinnie mniejszy ntż;
94Yo dla mocy 150W, 89% dlamocy 100W, 8I% dlamocy 70W.

6. Dobór mocy opraw' kąta montazu opraw i pozycji układów optycznych opraw' dokonać na
podstawie juk najkorzystniejszych wyników obliczeń parametrów oŚwietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym, co naleŻy potwierdzió odpowiednimi wydrukami. Do
obliczeń naleŻy dołączyć, wyliczenie współczynnika konserwacji oraz a|gorytm wyboru klasy
oświetleniowej.

7. Zaprojektować wysięgniki stalowe ocynkowane, umozliwiająoe montaŻ opraw nad przewodami
zasilającymi linii nN.

8. W wysięgnikach do zasilania opraw zastosować przewody typu YDY 2x2,5mm2 45OI75OV.
9. Instalowane oprawy zabezpieczyc izolowanymi gniazdamilzłączami bezpiecznikowymi

montowanymi na pr zew o dzie lini i nap owietrznej.
10. Zaprojektować układ zasilaniatypu TN-C'
1 1. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszcząące

do zastosow ania na terenie kraju.
12' Zastosowaó system ochrony od porazeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
13. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
74. Przed rczpoczęciem plac projektowych, naleŻy koncepcję przy1ętych rczwtązań uzgodnić

z pracownikiem Spółki.
15' Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót

w zakresie elektrycznym.
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16. Całośó prac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną należy wykonaó własnym kosztem

i staraniem.
17 ' o rozpoczęciu prac będących przedmiotęm niniejszych warunków na|eŻy powiadomió Spółkę

z 14 dniowym wyprzedzeniem.

okreś1ony W załączonych warunkach technicznych sposób zasilanta zal<łada wniesienie

w postaci aportu rzęczowego, wybudowanych urządzen na rzecz ,,oświetlenie Uliczne

i Drogowe" sp.zo'o. w zamianza objęcie udziałów w Spółce'

Inwestorowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca od daty wydanla przez Spółkę

technicznych warunków zasilania.

Ważnośó waruŃów ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Spółka uzyskała zgodę od ENERGA_OPERATOR SA na montaż urządzeń oświetleniowych
na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących ich własnością.
Ponieważ powyższa zgoda wymaga zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa_

Operator ŚA, Inwestor wykonane roboĘ zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru

technicznego do Spółkio załączając kompletną dokumentacj ę powykonawczą.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz,) podlega sprawdzeniu przez pracownika

społxi ,,oświetlenie Uliczne i Drogowe'' sp. z o.o. w Kaliszu przed dokonaniem zgłoszenia

rózpoczęcia robót.budowlanych / wystąpieniem o pozwolenie na budowę.
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