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Opis

Techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania są założenia i wytyczne wykonawcze do
wymiany oświetlenia drogi dojazdowej oraz oświetlenia terenu Ośrodka dla
Cudzoziemców w Lininie
Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania jest:
- zlecenie INWESTORA
- wizja lokalna
- obowiązujące przepisy energetyczne oraz PN
- wykonana inwentaryzacja dla celu opracowania
Cel wykonania opracowania
Celem wykonania niniejszego opracowania jest określenie założeń i wytycznych
wykonawczych wymiany oświetlenia drogi dojazdowej oraz oświetlenia terenu Ośrodka dla
Cudzoziemców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
powyższych prac.
Zakres opracowania
Wytyczne do wykonania wymiany oświetlenia zewnętrznego – terenu niniejszym zakresem
swoim obejmuje :
-

sprawdzenie stanu technicznego istniejącej instalacji oświetlenia terenu

-

wymiana opraw oświetlenia terenu

-

zalecenia do ochrony przeciwporażeniowej

Opis wytycznych
Stan istniejący
Obecnie na terenie ośrodka jak i przy drodze dojazdowej funkcjonuje instalacja
oświetlenia terenu, która jest realizowana poprzez oprawy rtęciowe i sodowe zamontowane na
słupach stalowych ocynkowanych wysokości 6 mb . Linie kablowe zasilające poszczególne
latarnie są wykonane kablami aluminiowymi typu YAKY. Istniejące trasy kablowe na terenie
ośrodka w dużej części są wykonane w terenie zielonym ale również część przebiega w
pasach istniejących dróg i chodników.
Całość instalacji oświetlenia terenu jest zasilona z wydzielonej rozdzielnicy
oświetleniowej REO zlokalizowanej w budynku na terenie ośrodka. Instalacja jest włączana
poprzez wyłącznik zmierzchowy.
Układ pomiarowy energii elektrycznej dla odbiorów oświetlenia terenu oraz drogi
dojazdowej jest jeden wspólny dla całego obiektu.

Instalacja zasilająca energetyczna jak i słupy wraz z oprawami oświetleniowymi jest w
dobrym stanie technicznym.
Natomiast same lampy oświetleniowe są w złym stanie technicznym i nie spełniają
wymogu aktualnej NP. oraz obowiązujących przepisów.
Stan projektowany
Do oświetlenia terenu ośrodka oraz drogi dojazdowej należy zastosować istniejące słupy
oświetleniowe stalowe ocynkowane wys. 6 mb, osadzone na fundamentach. Istniejące
oprawy oświetleniowe należy zdemontować a na ich miejsce należy zmontować nowe oprawy
oświetleniowe LED typu RACER MINI 826 LED /40 5400 lm 49 W 230 V AC nr
katalogowy 5149200 ST lub równoważne o parametrach technicznych nie gorszych niż: typ LED, luminancja - 5400 Lm, moc źródła światła - 49 W.
Aby zachować zalecenie audytu energetycznego z 2015 roku przyjęto:
- pracę oświetlenia w roku
365 dni
- ilość opraw
56 szt
- średni czas pracy oświetlenia ciągu jednego dnia
13 godzin
- moc jednej oprawy
49 W
Moc zużywana przez odbiory instalacji oświetlenia terenu w ciągu roku będzie wynosić;
Po = (365 x 56 x 13 x 49) :1000 =13020 kWh
Ilość lamp do wymiany na drodze dojazdowej oraz na terenie ośrodka 56 sztuk.
Przed przystąpieniem do wymiany opraw oświetlenia terenu należy sprawdzić :
- ciągłość żył przewodów instalacyjnych w słupach
- wykonać pomiary izolacji kabli linii zasilających
- wykonać pomiary izolacji przewodów instalacyjnych w słupach
- wykonać przegląd techniczny pól zasilających instalację oświetleniową w rozdzielnicy
- wykonać przegląd sterowania instalacją
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć:
- pomiary natężenia oświetlenia
- zestaw materiałów podstawowych
- karty katalogowe opraw
- karty katalogowe osprzętu
- wymagane przepisami pomiary instalacji po wymianie opraw oświetleniowych
Całość prac montażowych na wysokości należy wykonywać ze szczególną uwagą .
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przedstawić inspektorowi nadzoru
badania wysokościowe monterów.
Po zakończeniu prac należy przywrócić teren objęty zadaniem do stanu pierwotnego.
Ochrona przeciw porażeniowa
Uziom istniejący powierzchniowy - taśmowy z bednarki FeZn 20x3 mm na całej
istniejących linii kablowych nn oświetlenia terenu ośrodka jak i drogi dojazdowej do
ośrodka.

