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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

1) Przedmiot inwestycji  

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy Warzywnej, Zasobnej i Żytniej                    
w Bydgoszczy na terenie działek:  54/11, 55/11, 56/8, 56/11, 57/5, 57/8, 60/9, 60/12, 
61/16, 61/21, 80/6, 82/7  (obręb 53). 

 
2) Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

Na terenie objętym opracowaniem występuje: 
− sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN 15 kV i nn 0,4 kV, 
− sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna, 
− sieć gazowa, 
− sieć wodociągowa, 
− sieć kanalizacyjna, 
− droga o nawierzchni nieutwardzonej 

 
3) Projektowany stan zagospodarowania terenu  

Niniejszy projekt obejmuje: 
− budowę szafy oświetlenia ulicznego, 
− budowę linii kablowej oświetleniowej YKYżo 5x16 mm2 o łącznej dł. 745 m , 
− posadowienie 17 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych                                       

o wysokości 8 m zamontowanych z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 
1,5 m i kącie nachylenia 5o z oprawą Mini Luma R4 5000 NW 40 LED lub 
równoważną. 
 

4) Zestawienie powierzchni  

Projektowane są obiekty liniowe – zestawienie powierzchni nie dotyczy. 
 
5) Ochrona zabytków 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską.  
 
6) Wpływ eksploatacji górniczej  

Przedmiotowy obszar nie leży w terenach górniczych. 
 
7) Zagro żenia dla środowiska, higieny i zdrowia u żytkowników  

Projektowane urządzenia nie wprowadzają zagrożenia dla środowiska ani                                
nie wpływają na higienę i zdrowie użytkowników. Elementy pod napięciem mogą 
stanowić jednak zagrożenie dla człowieka na skutek porażenia prądem elektrycznym. 
 
8) Inne ustalenia  

Projektowane oświetlenie ulicy Warzywnej, Zasobnej i Żytniej nie jest sprzeczne                        
z Uchwałą Nr LXIX/1079/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Wiśniowa”                            
w Bydgoszczy. 

  …............................                
                               Projektant 
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2. Opis techniczny 

Przedmiot opracowania dokumentacji 

 Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy  Warzywnej, Zasobnej i Żytniej                   
w Bydgoszczy na terenie działek: 54/11, 55/11, 56/8, 56/11, 57/5, 57/8, 60/9, 60/12, 
61/16, 61/21, 80/6, 82/7  (obręb 53).  

Podstawa opracowania dokumentacji 

Projekt został opracowany na podstawie: 

− umowy zawartej z inwestorem, 
− warunków technicznych inwestora, 
− danych zebranych przez projektanta w terenie, 
− mapy geodezyjnej w skali 1:500, 
− wypisów z rejestru gruntów, 
− przepisów techniczno-budowlanych i aktów normatywnych. 

Stan istniej ący 

Na ulicach objętych opracowaniem nie występują oprawy oświetleniowe.                     
Na ulicy Kłosowej przylegającej do ul. Warzywnej występują oprawy oświetleniowe 
typu OUS zamontowane na słupach WZ.  

Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje: 

− budowę szafy oświetlenia ulicznego, 
− budowę linii kablowej oświetleniowej YKYżo 5x16 mm2 o łącznej dł. 745 m , 
− posadowienie 17 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych                                       

o wysokości 8 m zamontowanych na wysięgnikach jednoramiennych o długości 
1,5 m i kącie nachylenia 5o z oprawą Mini Luma R4 5000 NW 40 LED                             
lub równoważną. 
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Zasilanie w energi ę elektryczn ą 

Dla zasilania oświetlenia zaprojektowano szafkę SO(UM). Szafkę posadowić 
należy w miejscu wskazanym na planie na fundamencie betonowym 
prefabrykowanym. Szafę oświetleniową wyposażyć w sterownik CPA NET wraz                    
z analizatorem pozwalającym zintegrować projektowane oświetlenie z systemem 
sterowania na terenie miasta Bydgoszcz.  Zasilanie należy wykonać ze złącza                     
ZK1-1P (wg projektu ENEA)  kablem  YKYżo 5x16 mm2  dł. 5m zgodnie z trasą 
pokazaną na planie.  

W celu przyłączenia projektowanych słupów oświetleniowych należy ułożyć 
kabel  YKYżo 5x16 mm2 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
 

Dobór opraw oraz słupów o świetleniowych 

Założenia do obliczeń: 
− Profil ulicy: jezdnia o szerokości 7 m,  

                           liczba pasów jezdni: 2,  
                             nawierzchnia: R4, q0: 0.080, 

− Wybrana klasa oświetleniowa: S4 gdzie Em ≥ 5,00 lx oraz Emin ≥ 1,00 lx, 
− Sytuacja oświetleniowa: B2, 

 
ul. Warzywna 

− Odstępy słupów: ul. Warzywna - 35 m (średnio). 
− Odległość słupów od jezdni: 3,0 m 

 
ul. Zasobna 

− Odstępy słupów: ul. Warzywna - 35 m (średnio). 
− Odległość słupów od jezdni: 2,0 m 

 
ul. Żytnia 

− Odstępy słupów: ul. Warzywna - 37 m (średnio). 
− Odległość słupów od jezdni: 2,0 m 

 
 
 

Do oświetlenia ulicy Warzywnej Zasobnej i Żytniej przyjęto energooszczędne 
oprawy oświetleniowe firmy Philips typu Mini Luma R4 5000 NW 40 LED. Wybrano                 
je ze względu na ujednolicenie stosowanych opraw na terenie miasta Bydgoszczy oraz 
ze względu na: wysokie parametry świetlne, korpus aluminiowy, szklany hartowany 
klosze, stopień szczelności IP66, wykonanie w II klasie ochronności, wyposażanie 
źródła światła LED  o temperaturze barwowej naturalna biel. Na podstawie obliczeń               
w programie Dialux dobrano ww. oprawy na słupach stalowych, ocynkowanych                         
o wysokości 8 m zamontowanych na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,5 m                
i kącie nachylenia 5o. Poszczególne oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi                      
o prądzie znamionowym 6A i podłączyć przewodem YDYżo 3x1,5 mm2. Dopuszcza 
się zastosowanie innych opraw oświetleniowych posiadających te same parametry. 
Słupy instalować na prefabrykowanych fundamentach typu F150 0,3 x 0,3 x 1,5 m. 
Słupy nr 2/3, 1/5, 1/5/5, 1/9 należy uziemić uziomem taśmowo – prętowym. Oporność 
uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. 
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Wyniki obliczeń: 
 
ul. Warzywna 

− Średnie natężenie oświetlenia (Em): 5,35 lx ≥ 5,00 lx 
− Najmniejsze natężenie oświetlenia (Emin): 2,60  lx ≥ 1,00 lx, 

 
ul. Zasobna 

− Średnie natężenie oświetlenia (Em): 5,88 lx ≥ 5,00 lx 
− Najmniejsze natężenie oświetlenia (Emin): 2,93 lx ≥ 1,00 lx, 

 
ul. Żytnia 

− Średnie natężenie oświetlenia (Em): 5,57 lx ≥ 5,00 lx 
− Najmniejsze natężenie oświetlenia (Emin): 2,67 lx ≥ 1,00 lx, 

 
 

− Oprawa oświetleniowa: Mini Luma R4 5000 NW 40 LED-40W, 
− Wysokość punktu świetlnego: 8,0 m, 
− Długość wysięgnika: 1,5 m, 
− Nachylenie wysięgnika: 5o, 

 
Szczegółowe wyniki z programu Dialux załączono w projekcie.  
 
 
Układanie kabli o świetleniowych  

Projektowany kabel oświetleniowy YKYżo 5 x 16 mm2 należy ułożyć w wykopie 
otwartym na głębokości minimum 0,5 m. W celu zabezpieczenia kabla przed 
naprężeniami, należy układać go z falowaniem 4%. Kabel ułożyć na podsypce z piasku 
drobnoziarnistego o grubości 10 cm i zasypać go warstwą piasku o grubości 10 cm.        
W gruncie rodzimym służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować 
się: kamienie, gruz oraz inne ostre materiały lub elementy.  
 Na kablu ułożonym w ziemi założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 
sztucznego co 10 m. Dodatkowo należy stosować oznaczniki z tworzywa sztucznego               
z każdej strony przepustu kablowego. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

− symbol i numer ewidencyjny kabla, 
− znak użytkownika kabla, 
− rok ułożenia. 

Taśmę ostrzegawczą z folii PCV w kolorze niebieskim o szerokości 30 cm                         
i grubości minimum 0,5 mm ułożyć na wysokości od 25 do 35 cm względem 
powierzchni zewnętrznej kabla lub rury ochronnej. 
 W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z drogami i wjazdami oraz 
innymi mediami i instalacjami podziemnymi projektuje się rury osłonowe koloru 
niebieskiego o długościach opisanych na projekcie zagospodarowania terenu  
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Ochrona dodatkowa od pora żeń 

Jako system ochrony od porażeń przyjąć samoczynne szybkie wyłączanie 
zasilania w wymaganym czasie. Sieć odbiorczą wykonać w układzie TN-C-S, 
wyposażoną w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i dokumentacją projektową. Projektowane oprawy oświetleniowe posiadają 
II klasę ochronności i nie wymagają dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Konstrukcje metalowe słupy aluminiowe należy połączyć przewodem ochronnym                         
z zaciskiem PE. 

Geotechniczne warunki posadowienia słupów o świetleniowych 

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym 
przedmiotowa inwestycją tj. budową linii oświetleniowej występują proste warunki 
gruntowe – jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, 
nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych                              
i nasypów niekontrolowanych. 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii 
geotechnicznej. Rozwiązania katalogowe posadowienia słupów, przyjęte dla gruntu 
średniego zapewniają stabilność projektowanych słupów przy siłach występujących od 
parcia wiatru. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić przy użyciu 
fundamentów prefabrykowanych w wykopie wąskoprzestrzennym. Dla tej technologii 
przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o głębokości dostosowanej 
do wysokości fundamentu. 

Uwagi ko ńcowe 

 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać                                            
się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz warunkami uzgodnień. Ze względu                   
na uzbrojenie terenu  należy  podczas  budowy  zachować  szczególną  ostrożność. 
Przy budowie przedmiotowej inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP. 
 Całość   prac  budowlanych  wykonać  zgodnie  z  podanymi  uwagami                               
i wymogami  oraz  z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 
technicznymi. Podczas budowy powinien być zapewniony nadzór służb, które                   
są właścicielami uzbrojenia terenu. Po wykonanych robotach teren powinien być 
doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy: 

− wykonać inwentaryzację geodezyjną, 
− dokonać odbioru z przedstawicielem Inwestora, 
− przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzić ciągłość żył 

roboczych, sporządzić protokół wartości rezystancji uziemień oraz protokół 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
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Wykaz wła ścicieli działek 

L.p. Numer działki 
(obręb) Właściciel/(Zarządca) Adres 

1 54/11 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

2 55/11  
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

3 56/8 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

4 56/11 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

5 57/5 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

6 57/8 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

7 60/9 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

8 60/12 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

9 61/16 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

10 61/21 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

11 80/6 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

12 82/7 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

 

Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane określono obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analizę oddziaływania 
obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu na 
podstawie: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. 
zmianami) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wyma gań 
okre ślonych w niniejszej ustawie.  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 
348) - Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wymaga ń 
okre ślonych w niniejszej ustawie.  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001                      
nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) – Projektowany obiekt – inwestycja nie 
narusza wymaga ń okre ślonych w niniejszej ustawie.  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 
z późn. zmianami) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga ń określonych w niniejszym rozporz ądzeniu  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                     
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza 
wymaga ń określonych w niniejszym rozporz ądzeniu.  
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• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14                 
poz. 60) – Projektowany obiekt – inwestycja nie narusza wyma gań 
okre ślonych w ninejszej ustawie.  

Przeprowadzono analizę uwarunkowań formalno – prawnych: 

- Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
75 poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczania w otoczeniu budowlanego 
terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z późn. zmianami) – nie dotyczy. 

 

Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji: 

 

L.p. 
Numer działki 

(obręb) Właściciel/(Zarządca) Adres 

1 54/11 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

2 55/11  
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

3 56/8 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

4 56/11 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

5 57/5 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

6 57/8 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

7 60/9 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

8 60/12 
(obręb 53) 

Miasto Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

9 61/16 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

10 61/21 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

11 80/6 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

12 82/7 
(obręb 53) 

Gmina Bydgoszcz/ 
ZDM i KP w Bydgoszczy 

ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 
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3. Obliczenia techniczne 
Układ sieci: TN-C-S 
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 3 x 13A 

      Układ pomiarowy: 3-fazowy licznik energii elektrycznej 
 

 
Całkowita moc zainstalowana 

Obwód Oprawa o świetleniowa Ilość Moc zainstalowana 
[kW] 

 Sterownik 1 0,30 
1 Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED (40W) 14 0,56 
2 Oprawa Mini Luma R4 5000 NW 40 LED (40W) 3 0,12 
  Razem 0,71 

    

 Współczynnik jednoczesności 1,0 
 Moc szczytowa opraw [kW] 0,71 
 Moc szczytowa opraw na 1 fazę [kW] 0,24 
 Prąd obliczeniowy na 1 fazę Io [A] 1,12 
 Prąd rozruchowy na 1 fazę (1,2 x Io) [A] 1,3 
   

 
Wnioski: Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi nr 6367/2016/OD1/ZR1 moc 

przyłączeniowa wynosi 8 kW na napięciu 0,4 kV. Moc szczytowa na potrzeby 
oświetlenia ulicznego zasilanego z nowoprojektowanej szafki przy ul. Żytniej jest 
wystarczająca.  
 
 
 

3.2. Dobór przewodów i zabezpiecze ń 

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowaną szafkę oświetleniową 

A
V

W

U

Ps
I

n

B 3,1
93,04003

710
2,1

cos3
2,1 =

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe                   
obwodu odbiorczego: 3xS301 B13. 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd szczytowy [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         
cosϕ  – współczynnik przesunięcia fazowego 

 
Miejsce zainstalowania zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu kablowo-
pomiarowym (Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do sieci) 
 
Projektowany kabel zasilający YKYżo 5x16 mm2 musi spełniać następujące warunki: 

znB III <<  

AAA 67133,1 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 6745,1513 ⋅<⋅  

AA 9765 <  
 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki zostały spełnione 
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Sprawdzenie doboru kabla zasilającego obwód z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego 

A
V

W

U

Ps
I

n
B 14,3

93,0230

560
2,1

cos
2,1 =

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie obwodu odbiorczego: 
D01 10A gG 400V. 

gdzie:                                                                                                 
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         
cosϕ  – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

 

Projektowany kabel zasilający YKYżo 5x16 mm2 musi spełniać następujące warunki: 

znB III <<  

AAA 671014,3 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 6745,19,110 ⋅<⋅  

AA 9719 <  
 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                            
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki spełnione. 
 
 
 

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego oprawy oświetleniowe w słupach 

A
V

W

U

Ps
I

n
B 2,0

93,0230

40

cos
=

⋅
=

⋅
=

ϕ
 

Dobrano zabezpieczenie oprawy: BiWts 6A 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
Ps – moc czynna (szczytowa) [W]                                                       
Un – napięcie znamionowe [V]                                                                         
cosϕ  – współczynnik przesunięcia fazowego [-] 

 

Projektowany kabel zasilający YDYżo 3x1,5 mm2 musi spełniać następujące warunki: 

znB III <<  

AAA 1562,0 <<  
zII ⋅< 45,12  

AA 1545,19,16 ⋅<⋅  

AA 224,11 <  
 

gdzie:                                                                                                          
IB – prąd obliczeniowy (szczytowy) [A]                                                                           
In – prąd znamionowy zabezpieczenia [A] 
Iz – obciążalność prądowa długotrwała kabla [A] 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia [A] 

Wnioski: Warunki spełnione. 
 
 
 

Sprawdzenie maksymalnego spadku napi ęcia 

Spadek napięcia do najdalszego słupa 

%1
)(100

% 2 =
⋅⋅

⋅⋅⋅
=∆ ∑

nUs

klP
U

σ
 

gdzie:  
- ∆U% – względny spadek napięcia [V], 
- P – moc czynna [W], 
- l – długość linii [m],    
- k – współczynnik jednoczesności [-], 
- σ – konduktywność [S*m / mm²], 
- s – przekrój kabla [mm²]. 

 

 

 

 



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  73  97  100  91

Luma — wizja to rzeczywistość Oprawy serii Lumasą ulicznymi oprawami 
wykonanymi w technologii RevoledTM, któreoferują doskonałe chłodzenie 
panelu LED oraz gwarantują bezawaryjną pracę pojej zamontowaniu. Dzięki 
separacji termicznej komory optycznej od komory osprzętu trwałość opraw 
Luma szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzędzia L-tune 
mamy możliwość zmiany strumienia świetlnego, trwałości opraw oraz 
dostosowania poboru energii tak, aby zaproponować najbardziej 
energooszczędne rozwiązanie oraz optymalne koszty zakupu. Oprawy Luma 
umożliwiają takie zaprogramowane, aby przez cały okres eksploatacji 
utrzymać strumień świetlny na stałym poziomie. Kompensacja spadku 
strumienia świetlnego w czasie odbywa się poprzez zwiększanie natężenia 
prądu zasilającego panel LED. Eliminuje to występujące w początkowym 
okresie prześwietlenie dróg i pozwala na dalsze zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej. Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia 
soczewkowa OPTIFLUX™ zapobiegają emisji światła w górną półprzestrzeń 
oraz pozwalają na efektywne oświetlanie dróg wg obecnych standardów 
europejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 (Ul. Warzywna) / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4
Strumień świetlny (Oprawa): 4550 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 527 cd/klm
przy 80°: 125 cd/klm
przy 90°: 1.59 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 40.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 8.120 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 (Ul. Warzywna) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:294

Siatka: 12 x 5 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.35 2.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 (Ul. Warzywna) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.35 2.60 12 0.485 0.226

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 (ul. Zasobna) / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4
Strumień świetlny (Oprawa): 4550 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 527 cd/klm
przy 80°: 125 cd/klm
przy 90°: 1.59 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 40.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 8.120 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 (ul. Zasobna) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:294

Siatka: 12 x 5 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.88 2.93
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 2 (ul. Zasobna) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 5 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

5.88 2.93 12 0.498 0.242

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 3 (ul. Żytnia) / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.67

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4
Strumień świetlny (Oprawa): 4550 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 527 cd/klm
przy 80°: 125 cd/klm
przy 90°: 1.59 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5000 lm
Moc opraw: 40.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 37.000 m
Wysokość montażu (1): 8.120 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.000 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 3 (ul. Żytnia) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:308

Siatka: 13 x 5 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.57 2.67
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



Oświetlenie ulicy Zasobnej, Żytnia, Warzywna
03.10.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 3 (ul. Żytnia) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.57 2.67 12 0.480 0.221

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 10
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5. Oświadczenie projektanta i sprawdzaj ącego 
 
 

Bydgoszcz, dnia 26.09.2016 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE   

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany o nazwie: 
  

Budowa  o świetlenia ulicy Warzywnej, Zasobnej i Żytniej   
w Bydgoszczy 

 
- na terenie działek: 54/11, 55/11, 56/8, 56/11, 57/5, 57/8, 60/9, 60/12,  

                                                       61/16, 61/21, 80/6, 82/7 (obręb 53) 
 

 
            
  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 
 
 
 
 
       ................................................ 
  Projektant 

mgr inż. Mariusz Prymula 
 

 
 
 
 
       ................................................ 
              Sprawdził 
        inż. Marek Bejger 
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6. Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia  
 
 

 
 

Biuro: ul. Chodkiewicza 15,    85-065 Bydgoszcz 
tel. 690-953-390  e-mail: biuro@ergoprojekt.com 

 

 

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 

 
 
 
 

    
 Obiekt : Linia oświetleniowa nn  
 

 
Temat : Budowa  o świetlenia ulicy Warzywnej, Zasobnej i             
                 Żytniej w Bydgoszczy 
 

- na terenie działek: 54/11, 55/11, 56/8, 56/11, 57/5, 57/8, 60/9, 60/12, 61/16,  
                                61/21, 80/6, 82/7  obręb 53  
 

 
 
 
Adres :  gmina:   Bydgoszcz 
  powiat:  Bydgoszcz 

    woj.:      kujawsko-pomorskie  
 

     
     Branża : Elektryczna 
 

  
    Inwestor :                        Zarząd Dróg Miejskich  
                                            i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
                                            ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

  
 
Kategoria obiektu : XXVI 
 

 

 

Opracował:   
mgr inż. Mariusz Prymula 

upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15 

 
26.09.2016 
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  I DANE 
  Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy Warzywnej, Zasobnej i Żywieckiej w Bydgoszczy 

na terenie działek: 54/11, 55/11, 56/8, 56/11, 57/5, 57/8, 60/9, 60/12, 61/16,  61/21, 80/6, 82/7  
obręb 53. 
 

  
 Projekt obejmuje: 
 − budowę szafy oświetlenia ulicznego, 

− budowę linii kablowej oświetleniowej YKYżo 5x16 mm2 o łącznej dł. 745 m , 
− posadowienie 17 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokości 8 m 

zamontowanych na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,5m i kącie nachylenia 5o

z oprawą Mini Luma R4 5000 NW 40 LED lub równoważną. 
                                                

 
 Nazwa inwestora i adres: 
 Zarząd Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz 

 
 Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 
 mgr inż. Mariusz Prymula 
 
  II CZĘŚĆ OPISOWA 

        Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 − budowę szafy oświetlenia ulicznego, 
− budowę linii kablowej oświetleniowej YKYżo 5x16 mm2 o łącznej dł. 74 m , 
− posadowienie 17 słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych o wysokości 8 m 

zamontowanych na wysięgnikach jednoramiennych o długości 1,5m  i kącie nachylenia 5o 
z oprawą Mini Luma R4 5000 NW 40 LED lub równoważną. 

  

 Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

       1. Wyłączenie linii nn spod napięcia, 
. 2. Budowa linii oświetleniowej, 

    3. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,  
Z    4. Wykonanie pomiarów,  
      5. Załączenie linii. 

 

          Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót. 

 − sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN 15 kV i nn 0,4 kV, 
− sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna, 
− sieć gazowa, 
− sieć wodociągowa, 
− sieć kanalizacyjna, 
− droga o nawierzchni nieutwardzonej 

 

  

       Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 – porażenie prądem elektrycznym, 
– potrącenie na drodze, 
– przygniecenie przez słup oświetleniowy. 

 



 
Budowa  oświetlenia ulicy Warzywnej, Zasobnej i Żytniej w Bydgoszczy 

 

25 

 

      Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 – odpowiednio oznakować miejsce wykopów, 
– zachować normatywne odległości podczas pracy sprzętu od linii energetycznej, 
– przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
– przestrzegać zasad  gospodarki odpadami. 

 

        Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć przyłączanie projektowanej linii 
elektroenergetycznej do sieci: 

– przestrzegać zasad  gospodarki odpadami, 
– rozpoczęcie (zakończenie) prac będzie zgłaszane do Kierownika Budowy. 
– dopuszcza się zgłaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczęcia 

(zakończenia) prac. 
– pracownicy przed przystąpieniem do prac zostaną poinformowani o przewidywanej skali 

zagrożenia. 

           Instruktaż pracowników: 

 – do pracy dopuszczeni będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie                             
o zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu 
BHP. Wszelkie prace wykonywane będą przez uprawnionych i przeszkolonych do prac 
elektrycznych pracowników pracujących pod nadzorem kierownika budowy i  brygadzisty. 

– pracownicy realizujący roboty szczególnie niebezpieczne przed ich rozpoczęciem będą 
poinformowani o skali i rodzaju zagrożeń podczas prowadzenia robót oraz zasad 
postępowania w wypadku awarii. 

         W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 
         1. bezzwłocznie powiadomić: 

– kierownika budowy, 
– osobę nadzorującą prace. 

         2. przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym, 
         3. zawiadomić odpowiednie służby ratownicze, 
         4. ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem. 

       Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom    
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  zdrowia lub 
w ich, w tym zapewniających bezpieczną komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń w sąsiedztwie. Zwróci ć uwag ę na zapewnienie 
bezpiecznej odległo ści od czynnych przewodów sieci energetycznej  

                              ................................................... 
   Projektant 

mgr inż. Mariusz Prymula 
 
 

 

 

 























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-21 roku przez:

Pan MAREK BEJGER o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0092/01

adres zamieszkania ul. LESZCZYNOWA 17, 86-031 OSIELSKO, ŻOŁĘDOWO

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-FB9-ETJ-DPK *
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9. Zestawienie podstawowych materiałów  

 

 Linia kablowa  

 1 Kabel typu YKYżo 5x16 mm2 745 m 

 2 Folia niebieska (szer. 300, grubość min 0,5 mm) 435 m 

 3 Rura  Ø110 (rozkopowo) 122 m 

 4 Rura  Ø110 (przecisk) 51 m 

 5 Tabliczka opisowa kabla (wzdłuż trasy) 75 szt. 

 6 Piasek drobnoziarnisty 63,2 m3 

 7 
Szafa oświetleniowa (wyposażona w sterownik CPA NET  
                                  oraz analizator) 1 szt. 

Słupy o świetleniowe  

 1 Słup oświetleniowy h=8m (stalowy ocynkowany) 17 szt. 

 2 Fundament prefabrykowany betonowy  17 szt. 

 3 Tabliczka 1x6A 17 szt 

 4 Wkładka topikowa D01/E14 6A 17 szt 

 5 Wysięgnik jednoramienny stalowy ocynkowany (dł=1,5m, 5o ) 17 szt. 

 6 Przewód YDY 3x1,5mm2 153 m 

 7 Oprawa oświetleniowa Mini Luma R4 5000 NW 40LED-40W  
wraz z zasilaczem DALI 

17 szt. 

Uziemienie  

 1 Taśma stalowa Fe/Zn 25 x 4 mm 35 m 

 2 Pręt stalowy  Ø 16 x 1,5 m ( 20szt.) 30 m 

 3 Grot do pręta stalowego 5 szt. 

 4 Złączki do pręta stalowego 15 szt. 

 5 Zacisk krzyżowy 5 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświetlenie uliczne i drogowe

Luma 2

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 76 mm

Luma 3

Montaż na wysięgniku 

Ø 42-60 mm /

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 60 mm

Luma 2

Montaż na wysięgniku 

Ø 42-60 mm

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 60 mm

Luma

Luma 3

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 76 mm

Luma 1

Montaż na wysięgniku 

Ø 32-60 mm /

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 60 mm

Luma 1

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 76 mm

MiniLuma

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 76 mm

MiniLuma

Montaż na wysięgniku 

Ø 32-60 mm /

Montaż bezpośrednio 

na słupie Ø 60 mm



KOMPONENTYLuma

1 Korpus oprawy  pokrywa górna (1a) i rama 
dolna (1b) wykonane są z odpornego na korozję 
wysokociśnieniewego odlewu aluminiowego (LM6) 
malowanego proszkowo farbą w kolorze Futura Gris 900 
Sablé (antracyt) lub w kolorze Futura Gris 150 Sablé 
(jasnoszary). Pozostałe kolory palety RAL, Akzo Nobel 
dostępne są na zamówienie.

2 Klosz  wykonany jest z płaskiego hartowanego szkła oraz 
pozwala wyeliminować światło emitowane w górną 
półprzestrzeń w odniesieniu do klasy światłości G4. Klosz 
zamocowany jest do ramy dolnej za pomocą metalowych 
klispów w celu ułatwienia ewentualnej wymiany. Bardzo 
wysoki współczynnik przepuszczania światła w celu opty-
malizacji sprawności oprawy. 

3 Zaczep montażowy  wykonany z ciśnieniowego odlewu 
aluminiowego (LM6) standardowo malowany w tym 
samym kolorze co korpus oprawy. Uniwersalny montaż 
bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku Ø 42-60 mm 
(Luma 2 / Luma 3) i Ø 32-60 mm (MiniLuma / Luma 1) lub 
osobny zaczep montażowy do montażu bezpośrednio na 
słupie Ø 76 mm.

4 Montaż  za pomocą dwóch śrub M10 wykonanych ze 
stali nierdzewnej (dłuższe śruby dla słupów o mniejszych 
średnicach – na zamówienie). 

5 Otwieranie / zamykanie (tylko w przypadku podłączenia 
przewodu zasilającego lub w razie wymiany panelu LED 
lub zasilacza).Klips zamykający wykonany z odpornego na 
korozję pro% lu aluminiowego (LM6), malowany standar-
dowo w tym samym kolorze co korpus oprawy. Zamon-
towany jest do ramy oprawy za pomocą sprężyny ze stali 
nierdzewnej i umożliwia beznarzędziową konserwację 
oprawy (5a). Pokrywa górna z panelem LED podnosi się 
do góry. Pokrywa zabezpieczona jest przed zamknięciem 
dzięki specjalnej blokadzie wykonanej ze stali nierdze-
wnej. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczny dostęp do 
panela LED oraz układu zasilającego (5b).  Rozłącznik SMT 
(rozłącznik nożowy) umożliwia automatyczne odłączenie 
zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy (5c). 

6 Taca układu zasilającego wykonana z aluminium 
umożliwia łatwy dostęp do komponentów elektrycznych 
oraz po rozłączeniu szybkozłączek na beznarzędziową 
wymianę zasilacza. 

7 Układ zasilający  w oprawach MiniLuma, Luma 1 i Luma 2 
maks. 2 zasilacze i maks. 3 zasilacze w oprawach Luma 3 
(w zależności od źródeł LED i prądu zasilającego panel LED). 
Wszystkie zasilacze są programowane w oparciu o dane z 
narzędzia L-Tune pozwalającego na:
- Dobór strumienia świetlnego w zależności do zakładanej 
trwałości oprawy i wielkości korpusu
- zastosowanie technologi utrzymania stałego 
strumienia świetlnego w całym okresie eksploatacji 
oprawy i eliminacja związanego z tym niepotrzebnego 
prześwietlania dróg w początkowych okresach eksploatacji 
oraz dodatkowe oszczędności energii.
- Dodatkowe opcje reduckji strumienia świetlnego

8 Uszczelnienie   IP66 dla całej oprawy dzięki 
silikonowym uszczelkom pomiędzy ramą 
dolną i pokrywą górną (8a) oraz między 
ramą dolną i kloszem szklanym (8b). Do-
datkowe uszczelnie (XIP) dzięki silikonowej 
uszczelce umieszczonej wokół panela 
LED (8c). Dławnica kablowa z systemem 
kanalików umożliwiających wymianę 
powietrza (10).

9 Zabezpieczenie termiczne  w przypadku 
gwałtownego zwiększenia się tempera-
tury, na tzw. krytycznych punktach oprawy 
zarówno w panelu LED jak i w zasilaczu, 
powoduje ściemnienie lub w skrajnym 
przypadku wyłączenie oprawy.

10 Złącze kablowe  dławnica M20, przepust 
kablowy 10-14 mm z zabezpieczeniem 
wtyku.

11 Złącze elektryczne Klasa ochronności II: 
przewód neutralny / fazowy są podłączone 
do rozłącznika nożowego; Klasa 
ochronności I: przewód PE podłączony do 
korpusu oprawy. Okablowanie sterujące 
1-10 V lub DALI podłączone jest do osob-
nej kostki przyłączeniowej.

 Ściemnianie  (wszystkie źródła LED są 
włączone):
- autonomiczne ściemnianie Dynadim 
(dla określonych przedziałów czasowych 
ustawione są określone poziomy 

ściemniania).
- 1-10 V z przełącznikiem 
sterowanym poprzez 
dodatkową linię sterującą 
(prosta jednostopniowa 
redukcja mocy)

- 1-10 V lub DALI dla bardziej 
zaawansowanych systemów sterowania 
oświetleniem.

1a

1b
3

4

6

9

9

7

5c

5b

5a

2

10
11

8a

8b
8c






