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SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

1. Dwa słupy z oprawą typu Jupiter 18LH-6-oświetlenie przejścia dla pieszych. 
2. Montaż dwóch konstrukcji pod radar z wyświetlaniem prędkości. 
3. Dwa zestawy fotowoltaiczne z akumulatorami 75Ah, panele słoneczne 100W. 
4. Dwa radary z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-101 
5. Jeden słup aluminiowy SAL SYG 3,0-B120. 

Dane techniczne lampy hybrydowej  oświetleniowej: 18 W 

Okres gwarancji: 36 miesięcy 

Typ oprawy: Diody mocy LED, asymetryczna 

Natężenie oświetlenia: ok. 18 lux pod lampą* 

Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6,3 lux na obszarze 30m x 6m* 

Odporność na uderzenia: IK08 

Żywotność oprawy: ok. 100 000 roboczogodzin 

Źródło energii: Moduły fotowoltaiczne: 2 szt. 

Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 12 lat; min. 80% - 25 lat 

Turbina wiatrowa: zabezpieczona mechanicznie i elektrycznie 

przed zbyt silnymi podmuchami wiatru; 6 łopat; 

Akumulatory 

Typ akumulatorów: bezobsługowe; żelowe; montowane na szczycie słupa w celu uzyskania 

maksymalnej sprawności systemu. 

Zarządzenie energią 

Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od pory roku) 

Autonomia: ok. 5 dni 

Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury 

Budowa 

Wysokość montażu oprawy: 5,8m - 6,3m 

Wysokość słupa: 6,0m lub 6,5m 

Wysokość montażu turbiny: 7,8m - 8,4m 

Fundament: 450 x 450 x 1800 mm (I, II i III strefa wiatrowa) 

Materiały: słup cynkowany ogniowo; skrzynka i elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją 
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Możliwość automatycznej regulacji mocy oprawy LED w zależności od poziomu naładowania 
akumulatora. 

Lampa posiada regulację kąta nachylenia oprawy oraz obrotowy wysięgnik z blokadą. 

Radar z wyświetlaczem prędkości typ: RDW-101. Znak wyświetla "na żywo" prędkość pojazdu, który 
przekroczył prędkość. 

Wyświetlanie prędkości w zakresie 1-99 km/h. 

 Radar RDW-101 umożliwia pomiar prędkości nadjeżdżającego samochodu i wyświetlenie go 
na dużym czytelnym wyświetlaczu z dokładnością do 1km/h 

 W przypadku przekroczenia przez nadjeżdżający samochód dozwolonej prędkości wyświetla 
się migający znak ograniczenia prędkości B-33 (30-90km). 

 Wszystkie funkcje takie jak próg zadziałania ograniczenia, progi działania radaru, długość 
wyświetlania ograniczenia itp. są możliwe do zaprogramowania przez użytkownika poprzez 
dostarczony program komputerowy. 

 Jasność wyświetlacza automatycznie dostosowuje się do jasności otoczenia. 

 Istnieje możliwość automatycznego zapisu prędkości przejeżdżających samochodów. 

 Bardzo niski pobór mocy- najniższy w swojej klasie- co umożliwia zastosowanie baterii 
słonecznych jako źródła zasilania. 

 Niska waga pozwalająca zawieszenie radaru praktycznie wszędzie nawet na lampie ulicznej ! 

 Zakres wyświetlanej prędkości 1-199km/h lub 1-99km/h. 

 Radar projektowany zgodnie z normami dotyczącymi znaków zmiennej treści VMS ( PN-EN 
12966:1-2009 ) 

 DANE TECHNICZNE RADARU: 

Napięcie zasilania    12VDC/24VDC/230VAC 

Pobór mocy średni/max   8W/23W 

Waga      ok. 20kg 

Wymiar znaku     850x1050x30mm 

Kąt rozsyłu światła    Klasa B1-B5 (PN-EN 12966) 

Jasność świecenia    Klasa L3 (PN-EN 12966) Najwyższa klasa jasności 

Wysokość cyfr wyświetlanej prędkości  36cm 

Widoczność cyfr    >200m 

Warunki środowiskowe    IP55 

Średnica koła znaku    700mm 

Temperatura pracy    -20 do +50 

Mocowanie     Dowolne wg. zamówienia 
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Zestaw RDW-100 zawiera: 

- Tablica LED z ograniczeniem prędkości B-33 i napisem "ZWOLNIJ" 

- Radar pomiarowy umieszczony w obudowie kamery 

- Sterownik znaku 

- Sterownik radaru 

Uwaga: Zestaw nie obejmuje słupka. Należy zamówić do tego zestawu jeden słup aluminiowy SAL 
SYG 3,0-B120 wraz z fundamentem. 

Zestaw zasilania solarnego montowany na słupie SAL SYG 3,0-B120 i na słupie Jupiter 18LH-6: 

Bateria słoneczna, stelaż, skrzynka, sterownik ładowania, akumulator. 

Powyższy zestaw zasilania zaprojekowany na 72h działania znaku bez dostępu światła słonecznego. 

 


