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Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – 

Zakup, dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED. 

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej); 

 materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor grey 
150 sanded z palety AKZO; 

 materiał klosza – szkło hartowane płaskie; 

 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm; 

 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 
i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° 
do 10° (montaż bezpośredni) lub od  0°do -15° (montaż na wysięgniku); Ze względów 
estetycznych wymaga się aby uchwyt montażowy do opraw oświetleniowych stanowił ich 
integralną częśd oraz wykonany był w technologii jak korpus oprawy tj. odlew aluminiowy, 
malowany proszkowo na ten sam kolor; 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą byd wykonane 
ze stali nierdzewnej; 

 budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeo lutowanych; 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

 oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 
pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony 
na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu; 

 stopieo odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08; 

 szczelnośd komory optycznej – IP66; 

 szczelnośd komory elektrycznej – IP66; 

 masa całkowita <10kg; 

 wygląd, styl oprawy oparty na zbiegających się w perspektywie krzywiznach płaszczyzny górnej 
i dolnej oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

 
 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 50W lub 69W +/- 10% zgodnie z tabelą 
poniżej; 

 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V, cyfrowym DALI, 
zaprogramowanie dwóch stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego 
bez zewnętrznego sygnału sterującego  
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AUTOMATYCZNA REDUKCJA MOCY – POZIOMY: 

 Od włączenia do godz. 23:00  100%; 

 Od godz. 23:00 do godz. 01:00 80%; 

 Od godz. 01:00 do godz. 04:00 50%; 

 Od godz. 04:00 – do wyłączenia  100% 

 redukcja mocy (strumienia) musi odbywad się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 
świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED 
w jednej oprawie; 

 ochrona przed przepięciami – 10kV; 

 klasa ochronności elektrycznej: II; 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 rodzaj źródła światła – LED; 

 minimalna skutecznośd świetlna oprawy 105lm/W; 

 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800-4200K; 

 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

 wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70; 

 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009; 

 użyte w oprawie panele LED  muszą  spełniad wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeostwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”; 

 zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +40°C; 

 gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) wystawiona przez producenta 
lub upoważnionego przedstawiciela. Gwarancja musi spełniad wymagania Zamawiającego 
określone w SIWZ. 

 oprawa musi byd oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklarację zgodności WE i certyfikat 
akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów 
elektrycznych i stasowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji, np. certyfikat ENEC 
PLUS; 

 dostępnośd plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonad sprawdzające obliczenia 
fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 
Relux); 

 ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 
oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych 
mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw); 

 w podanej poniżej tabeli znajdują się parametry do obliczenia wymaganych klas oświetlenia 
zgodnych z aktualną normą PN-EN 13201: 2016. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd 
Zamawiającemu obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe 
na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym 
np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagao klas oświetleniowych określonych w Normie 
PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia muszą byd wykonane dla identycznych założeo 
przyjętych dla bazowych obliczeo fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, 
położenie środka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów 
potwierdzających deklarowane parametry. Wykonawca powinien potwierdzid, że użyte 
w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych 
typów opraw. 
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LP ULICA 
NR 

SŁUPÓW 
KLASA 
DROGI 

SZER. 
DROGI 

(m) 

WYS. 
OPRAWY 

(m) 

ODLEGŁ. 
SŁUPA OD 
KRAWĘDZI 
JEZDNI (m) 

DŁUG. 
WYSIĘGNIKA 

(m) 

SREDNIA 
ODLEGŁ. 
MIĘDZY 

SŁUPAMI 
(m) 

LICZBA 
OPRAW 

MIN. MOC 
OPRAW 
(+/- 10%) 

(W) 

1 

Cały obwód PROD_123100332301 
(UL. Asnyka, Sienkiewicza, 
Jodłowa, Lipowa, Brzozowa, 
Morelowa, Wiśniowa) 
MAPA NR 1 

562-578 
1462-1504 
1682-1687 
1741-1745 

M5 7 9 2,5 1 30 71 50 

2 
Bolesławiecka 
MAPA NR 2 

1529-1532 
(1532-2 
oprawy) M4 7 9 1 1,5 35 5 69 

3 
Rynek (od ul. Sienkiewicza) 
MAPA NR 2 

1505-1507 
(3 słupy x 2 
oprawy) M4 7 9 1 1 35 6 69 

4 
1 Maja 
MAPA NR 3 

1533-1559 
(1534-2 
oprawy) M4 7 9 1 1,5 35 28 69 

5 
Ogrodowa 
MAPA NR 2 

1523-1528 
(1528-2 
oprawy) M4 7 9 1 1,5 35 7 69 

6 
Lubańska (Rynek) 
MAPA NR 4 

1566-1569 
(1566 na 
budynku) M4 7 9 1 1,5 35 4 69 

7 
Lubańska 
MAPA NR 4 

1638-1642 
M4 7 9 2 1 35 5 69 

 
Parametry wspólne do obliczeo: typ nawierzchni R3, ilośd pasów ruchu 2, współczynnik utrzymania 0,8 , 
nachylenie oprawy 0 stopni. 
 


