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WARUNKI TECHNICZNE
konieczno3ci4 budowy oSwietlenia ulicznego przy ul' Niskiej
Pln.l
na nieoSwietlonym odcinku dzialki nr ew. geodezyjnej 678/5. obrgb 4 - Starosielce
jak nizej'
Zarz4dDr6gMiejskich Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku intbrmuje,
w obecnej chwili na wu,. czgsci dzialki stanowi4cej przedmiotow4 ulica funkcjonuj4 dwa
fragmenty napowietrznych linia oswietlenia ulicznego wykonane przewodem izolowanym
sieci
typu asXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu SGP 340. kt6re sq zasilane z miejskiej
oswietlenia z szafki oswietleniowej So-258 zlokalizowanej przy ttl. Gen. w Sikorskiego,
Napowietrzne linie oSwietleniowe stanowi4 maj4tek Miasta Bialystok'

W zwi4zku z

Maj4c na uwadze powyzsze,

w

zakresie oiwietlenia ulicznego, naleZy postqpowai

zgodnie z poniZszYmi warunkami:

1)

budowg nowego odcinka kablowei linii oSwietleniowej nN 0,4 kV wykona6 w spos6tr
nie koliduj4cy z istniej4cym i projektowanym zagospodarowaniem terenu' zachowuj4c

przepisoweodleglo6ciinormy,wtymzgodnieznormami:PKN-CEN/TRl3201l

2)

N SEP-003 oraz N SEP-004,
zaprojektowai nowq kablow4 linig oiwietleniorvE wykonan4 kablem miedzianym
piiciozylowym o o<lpowiednim przekoju (min' 16 mm2; oraz slupami stalowrymi
mm x
Lcynkowanymi o powigkszonej wnqce slupowej o wymiarach minimalnych 600
>
315 MPa)'
130 mm oraz podwyZszonej wytrzymalo6ci (granica plastycznoSci stali
ok' 30 cm
fundamenty zabezpieczyt, przeciwwilgociowo, podstawy slupa do wysoko6ci
szarego
nalezy dodatkow o zabezpieczye antykorozyjnie tj pomalowai farb4 koloru
przeznaczon4 do malowania powierzchni ocynkowanych'

3)

nowoprojektowan4

linig oSwietleniow4 naleZy zasilic z istniej4cego napowietrmego

obwoduo$wietleniowegowciqguul.Niskiej.wykonaijakoodgalgzieniezesiupanrT/1
wprowadzid
oraz powi4zal z istniej4c4 napowietrznq lini4 oSwietleniow4 ul' Niskiej d
kt6rym naleZy
nowoprojektowany kabel na slup linii napowietrznej nr 9/l I ww' ulicy' na
wykona6 podzial sieci'
5. e-nrail: zdrn@um.bialYstok.PI
ul. Skladowa I I, l 5-399 Biatystok. te t. tS aOq OZOO. fax 85 869 677
6000
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4)
5)

6)

dokona6 obliczen poboru mocy z istniej4cej szafki o(wietleniowej pod wzglgdem zmiany

liczby/mocy odbior6w, w przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy przyl4czeniowej
naleZy przedloZy6 wniosek o jej zwiEkszenie,
zblizenie lub skrzyzowanie kabla z infrastruktur4 techdczn4 zabezpieczye rurq ochronn4
PCV koloru niebieskiego o Srednicy min. I l0 mm, zastosowa6 ]uszczelniacze systemowe,
we wngkach slup6w nalezy zastosowai tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe dla kabli
pigciozylowych wg wzoru obowi4zuj4cego w zDM UM ti. zaciski uniwersalne dla kabli
Al/Cu o odpowiedniej Srednicy, o zacisku Srubowym na klucz imbusowy: trzytorowy
szary, jednotorowy niebieski, jednotorowy 26lto-zielony oraz podstawa bezpiecznikowa
typu DO1 zabezpieczona bezpiecznikiem typu gG 64., zaciski powinny byi
przystosowane do iloici i przekroju kabli wprowadzonych do slupa,
kable w slupach naleZy zabezpieczy6 wlaSciwq dla przekroju kabla palczatk4
termokurczliw4,

7)

ektowad oprawy oSwietleniowe typu LED spelniaj4ce poniZsze parametry
techniczne i uZytkowe:
a) temperatura barwowa diod max. 4000oK,
b) wydajnodi oprawy LED min.: 1001m z lW z uwzglgdnieniem strat ukladu zasilania
zaproj

c)

oraz strat ukladu oPtYcznego,
wsp6lczynnik Ra min 70,

d) oprawa powinna by6 zbudowana z material6w tratwo przetwarzalnych.

e)

korpus

wytlaczrty ciSnieniowo z aluminium, klosz oprawy plaski - wykonany z hartowanego
szkla o minimalnej udarnoSci mechanicmej min. IK08,
stopiefl calkowitej szczelno5ci oprawy tj. ukladu optycznego i zasilaj4cego min.
IP66,

odpoma na promieniowanie UV, wykonana w II klasie
ochronnorici elektrycznej, napiEcie zasilania 230V, czgstotliwoS6 50Hz
o wsp6lczynniku mocy > 0,9.
g) budowa oprawy pozwalaj4ca na szybk4 wymiang ukladu optycznego oraz modulu

f)

h)

oprawa powinna

byi

zasilaj4cego,
zasllacz powinien byi wyposaZony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe (uklad
zasilajqcy panel LED ma zabezpieczat, itr6dlo Swiatla przed przepigciami o napiqciu
do i0 kV), zwarciowe oraz zabezpiecz-enie chroni4ce diody LED przed przegtzaniem,
oprawa dwukomorowa, wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla

i)

(termiczne rozdzielenie pomigdzy ukladem zasilaj4cym, a ukladem optycznym),
oprawa powinna posiadai uniwersalny uchwyt pozwal ajqcy na montaz zar6wno

j)

wysiggnikujak i bezpoSrednio na slupie, a takze na zmiang k4ta nachylenia oprawy
(regulacja k4ta nachylenia oprary za pomoc4 jednego, ruchomego zamocowania
od 0' do -20' dla zamocowania na wysiggniku i od 0' do 20o dla zamocowania
na szczycie slupa, krok nachylenia min. co 5'),
oprawa ma by6 pozbawiona zewnEtrznych u2ebrowali, co skutkuje mniejszym
na

naraZeniem na zabrudzenia powoduj4ce pogorszenie chlodzenia,

k)

oprawy powinny by6 przystosowane do wsp6lpracy z ukladem centralnej redukcj i
mocy, kt6ry funkcjonuj e na terenie Miasta Bialystok,

2

l)
8)
9)
l0)

1l)

l2)

oprawa powinna posiadai deklaracje zgodnoSci producenta tj. certyfikat jakoici CE
oraz certyfikat ENEC.

dokonai obliczeriprojektowanegooSwietlenia,
szczeg6lowe rozwiqzania techniczne nast4pi4 na etapie uzgodnienia,
materialy z demontaZu stanowi4ce wlasnoSd Miasta Bialegostoku, w porozumieniu
z obecnym konserwatorem oSwietlenia ulicznego miasta Bialegostoku, naleZy dostarczyd
i przekazat protokolamie we wskazane przez niego miejsce lub zutylizowai zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami, karty przekazania odpadu dostarczyi do tut. Zarz4du,
ze wzglgdu na sytuacjg, i2 wlascicielern czglci txz4dzeh tl. slup6w napowietrznych linii
energetycznych jest PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Bialystok, o warunki techniczne
w zakresie wprowadzenia linii kablowych na slupy, nale2y wyst4pii do ich wlaSciciela,
projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w ZDM UM Bialystok i PGE Dystrybucja

S.A. Oddzial Bialystok,
l3) przed rozpoczgciem prac naleZy powiadomi6 odpowiednie slu2by konserwatorskie w celu otrzymania stosownych dopuszczefi,
14) kolizje vzqdzefi projektowanyol.r z istniej4c4 intiastruktur4 podziemn4 uzgodni6
z gestorami tych sieci,
I 5) nowoprojektowane urz4dzenia pozostan4 na maj4tku Miasta Biaiystok.

16) termin obowipywania warunkorv technicznych

-

2 lata od daty wystawienia.
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