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Opis techniczny 
 
1. Podstawa Prawna 

- Polska Norma PN-76,E02032 – oświetlenie dróg publicznych. 
- Polska Norma PN-E-05125 „Energetyczne linie kablowe – projektowanie  

i budowa”. 
- Rozwiązania katalogowe w zakresie zagadnień objętych niniejszym projektem. 

 
2. Zakres projektu. 

 
Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED 
zasilanej energią odnawialną – solar, turbina wiatrowa.  

 
Projektuje się budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego polegającego na 
posadowieniu w zaznaczonym na planie miejscu hybrydowej lamp ulicznej w której 
jako źródło światła zastosowano oprawę LED. Konstrukcja lampy hybrydowej opiera 
się na wzmacnianym słupie o wysokości 6m. Całkowita wysokość słupa z konstrukcją 
nośną dla paneli słonecznych i turbiny wynosi ok. 8,5m. W zestaw każdego słupa 
zaprojektowano sprzężone elektrycznie dwa panele solarne o mocy 195-200W każdy 
oraz wiatrak z prądnicą, małą siłownię wiatrową 3 łopatową. Układ zasilania 
podwójnego solarno wiatrowy hybrydowy stanowi generator wiatrowy i panele 
fotowoltaiczne, które za pośrednictwem regulatora sterującego tworzą zespół do 
ładowania baterii akumulatorów 2szt. min120Ah każdy będących źródłem energii 
zasilającej oprawę oświetleniową LED.  
 
3. Zasilanie oprawy LED 
Projektowane oprawy LED należy połączyć zgodnie ze schematem połączeń latanii 
hybrydowej. Do połączenia poszczególnych elementów należy użyć przewodów o 
przekroju 1x4mm2 (600/1000) oraz przewodów YDY 3x2,5mm2 750V. Na konstrukcji 
mocującej panele o kącie 65 stopni należy zamontować dwa panele słoneczne: 
- moc pojedynczego panela 195-200W, 
- prąd ładowania 5,34A, 
- prąd zwarciowy 5,77A, 
- napięcie nominalne 36,5V, 
- napięcie jałowe 44,5V, 
- których wymiar wynosi 1508*808*35  
- waga 15,5kg, 
- typ konektorów MC4. 
 Na szczycie słupa o średnicy 48mm należy zamontować turbinę 12/24V DC o mocy 
400W znamionowej i mocy maksymalnej 600W. Generator trójłopatowy o średnicy 
łopat 1,33m i wadze 7,8kg. Turbina powinna być 3 fazowa, z zastosowaną metodą 
hamowania elektromagnetycznego o prędkości startowej 2,5mm/s i korpusie 
wykonanym z aluminium. Dla turbiny należy zastosować hermetyczny regulator 
turbinowy hybrydowy. Dla paneli solarnych należy zamontować regulator ładowania: 
- 12/24V (automat), 
- prądzie znamionowym 20A  
- obudowa IP67, 
- max napięcie paneli słonecznych 55V 
- przeznaczony dla akumulatorów o maksymalnym napięciu 40V  
- próg odcięcia akumulatorów wynosi 11,2-11,8V  



- progu wykrycia dnia /nocy 3-6V posiadający możliwość regulacji z pilota.  
Regulator posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przed przeładowaniem oraz przed 
rozładowaniem baterii w nocy. Regulator pełni również funkcję automatycznego układu 
sterowania włączenia wyłączenia oprawy LED na zasadzie wyłącznika zmierzchowego. 
Do gromadzenia energii elektrycznej wytworzonej w lampie hybrydowej należy 
zastosować dwa akumulatory żelowe 120 Ah którą należy wkopać przy słupie w 
obudowie z tworzywa przystosowanej do montażu w gruncie. 
 
4. Słupy oświetleniowe 
Dla potrzeb oświetlenia projektuje się maszty aluminiowe cylindrycznie stożkowe bez 
szwu o wysokości całkowitej ok. 8,3 metra z wysięgnikiem zawieszonym na wysokości 
6 metrów, wysokością zawieszenia oprawy ok. 6 metrów wysięg 1,5 m kąt nachylenia 
wysięgnika 10 stopni. Na wysokości 6,7 metra specjalne mocowanie z uchwytem na 
solar, na szczycie słupa ma znajdować się zakończenie umożliwiające montaż turbiny. 
Słupy o średnica przy podstawie fi 220, podstawa słupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw 
śrub 300 x 300. Maszt i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania minimalna 
wartość w mikronach anody to 20 mikronów kolor anodowania wskazany przez 
inwestora. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki 
czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słup 
winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 
producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa, oraz 
ocynkowany komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na 
nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). 
 
5. Oprawy oświetleniowe 
W celu oświetlenia przewidziano montaż punktów świetlnych zrealizowanych za 
pomocą opraw LED. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku, średnica 
zakończenia wysięgnika powinna wynosić 60 mm. Oprawa powinna mieć możliwość 
regulacji kąta nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew 
ciśnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi: korpus RAL 9006 
struktura, pokrywa ciemny szary. Oprawa wyposażona w 20 diod. Diody umieszczone 
na płytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z 
soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych 
właściwościach temperaturowych. Skuteczność diod minimum 114 lm/W na oprawie. 
Moduł optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora, IP66 oprawy. Moc 
całkowita oprawy max 48W strumień świetlny oprawy min  5425 lm. Temperatura 
barwy światła 5000K (barwa biała neutralna) oprawa osiąga efektywność energetyczną 
klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, 
a także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Współczynnik oddawania barw 
CRI powyżej 77. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa 
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja 
producenta na oprawę minimum 5 lat. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz 
wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz 
zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. 
Oprawa zasilana 24V. Oprawa powinien mieć możliwość zmiany strumienia świetlnego 
w czasie (profil czasowy), realizowana za pomocą dedykowanego do zasilacza 
oprogramowania, umożliwiającego ustawienie poziomów natężenia oświetlenia w 
trakcie cyklu świecenia oprawy. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE 
producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami 
mocującymi i być gotowe do działania i montażu. Wymiary oprawy powinny zapewnić 



niski współczynnik aerodynamiczny równy 0,5 +/- 5%. Oprawe zgodnie ze schematem 
połączeń latarni hybrydowej należy zasilić z regulatora dla opraw LED o napięciu 8-
32V i prądu wejściowym 9A wyposażony w obudowe o IP30. 

 
6. Uziemienie 

Dla słupa należy wykonać uziemienie poziome oraz pionowe pogrążone. Uziom 
poziomy powierzchniowy należy ułożyć rowie płaskownikiem FE-ZN 25x4mm który 
należy powiązać z obudową słupów oświetleniowych za pomocą złącz krzyżowych.. 
Rezystancja uziemienia winna nie przekraczać 10Ω. Wszystkie połączenia instalacji 
uziemiającej słupy pod ziemią wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie.  
 
7. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

System zasilania typu TN.  
Zaprojektowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim poprzez : 
a) izolowanie części czynnych, 
b) użycie ogrodzeń i obudów, 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano: 
a) SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C. 
b)  

7. Uwagi końcowe 
- Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami energetycznymi i normami, 
- Skuteczność działania oporności uziemienia musi być potwierdzona pomiarami 

technicznymi. 
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