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INSTALACJA  LAMP  HYBRYDOWYCH 
W  ᐐASKU ul. KILIᐰSKIEGO 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. WSTᆀP 
 
1.1 Typ robót 
CPV 45316110-9 – Instalowanie urzၐdzeᑀ oᖰwietlenia drogowego 
CPV 31121340-5 – Elektrownie wiatrowe 
CPV 31712331-9 – Fotoogniwa 
 
1.2 Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oᖰwietlenia 
drogowego na terenie Gminy  ᐐask. 
 
Inwestor:  Gmina ᐐask,  ul. Warszawska 14,  98-100 ᐐask. 
 
1.3 Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4 Zakres robót objᆐtych S.T. 
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczၐ prowadzenia robót 
zwiၐzanych z wykonaniem instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oᖰwietlenia 
drogowego zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ na budowᆐ w/w instalacji: 

• posadowienie fundamentów prefabrykowanych, 
• montaៀ sᐠupów wraz z instalacjၐ solarno-wiatrowၐ, 
• montaៀ opraw oᖰwietleniowych. 

 
1.5 Okreᖰlenia podstawowe 
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ robót ze 
specyfikacjၐ Technicznၐ i obowiၐzujၐcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. MATERIAᐐY 
Materiaᐠy do wykonania w/w robót elektrycznych stosowaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiaᐠów 
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastၐpiၰ dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca montaៀu. Jeᖰli jest to konieczne ze wzglᆐdu na rodzaj materiaᐠów to 
powinny byၰ zabezpieczone od zewnᆐtrznych wpᐠywów atmosferycznych. W czasie 
transportu i skᐠadowania koᑀce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny byၰ 
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zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpᐠywami ᖰrodowiska. Materiaᐠy, wyroby i 
urzၐdzenia, dla których wymaga siᆐ ᖰwiadectwo jakoᖰci, np.: aparaty, przewody, 
urzၐdzenia prefabrykowane itp., naleៀy dostarczaၰ wraz ze ᖰwiadectwami jakoᖰci, kartami 
gwarancyjnymi lub protokoᐠami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiaᐠów naleៀy 
zwróciၰ uwagᆐ na zgodnoᖰၰ stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
 
 
3. SPRZᆀT 
Roboty ziemne mogၐ byၰ wykonywane rᆐcznie lub przy uៀyciu sprzᆐtu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót. Wykonawca powinien dysponowaၰ sprzᆐtem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Roboty ziemne wykonywane w pobliៀu istniejၐcych urzၐdzeᑀ podziemnych winny byၰ 
wykonywane rᆐcznie. Roboty elektryczne prowadzone bᆐdၐ przy uៀyciu nastᆐpujၐcego 
sprzᆐtu mechanicznego: 

• koparka 0.15m3, 
• ៀuraw samochodowy 12-16t, 
• podnoᖰnik montaៀowy samochodowy hydrauliczny 12m, 
• wibromᐠot elektryczny 3 kW. 

 
 
4. TRANSPORT 
Materiaᐠy przewidziane do wykonania robót mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiaᐠów dᐠugich naleៀy 
stosowaၰ przyczepy, dᐠuៀycowe, a materiaᐠy wysokie naleៀy zabezpieczyၰ w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu i 
przechowywania materiaᐠów naleៀy zachowaၰ wymagania wynikajၐce ze specjalnych 
wᐠaᖰciwoᖰci tych, urzၐdzeᑀ, zastrzeៀonych przez producenta. W czasie transportu, 
zaᐠadunku i wyᐠadunku oraz skᐠadowania aparatury naleៀy przestrzegaၰ zaleceᑀ 
wytwórców, a w szczególnoᖰci transportowane urzၐdzenia zabezpieczaၰ przed 
nadmiernymi drganiami i wstrzၐsami oraz przesuwaniem siᆐ, aparaturᆐ ostroៀnie 
zaᐠadowywaၰ i zdejmowaၰ, nie naraៀajၐc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powᐠok. 
ᖠrodki transportu przewidziane do stosowania: 

• samochód dostawczy do 0.9 t, 
• przyczepa dᐠuៀ. do samochodów do 4,5t. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne: 
 
Poᐠၐczenia elektryczne przewodów: 

• powierzchnie stykajၐcych siᆐ elementów torów prၐdowych oraz przekᐠadek i 
podkᐠadek metalowych, przewodzၐcych prၐd, powinny byၰ dokᐠadnie oczyszczone i 
wygᐠadzone, 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powᐠokၐ metalowၐ 
ogniowၐ lub galwanicznၐ naleៀy tylko zmywaၰ odczynnikami chemicznymi i 
szlifowaၰ pastၐ polerskၐ, 

• poᐠၐczenia naleៀy wykonaၰ spawaniem, ᖰrubami lub w inny sposób okreᖰlony w 
projekcie technicznym. 

• ᖰruby, nakrᆐtki i podkᐠadki stalowe powinny byၰ pokryte galwanicznie warstwၐ 
metalicznၐ, 
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• poᐠၐczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca siᆐ wykonywaၰ za pomocၐ 
spawania. Wszelkie poᐠၐczenia elektryczne w ziemi naleៀy zabezpieczyၰ przed 
korozjၐ, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniᆐcie taᖰmၐ. 

• ៀyᐠy wielodrutowe mogၐ mieၰ zakoᑀczenia proste lub oczkowe, stosowane do 
przewodów miedzianych, z koᑀcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i 
pocynowanym, takie zakoᑀczenia dopuszcza siᆐ tylko w przypadku; gdy zaciski nie 
pozwalajၐ na zastosowanie koᑀcówki lub tulejki; z koᑀcówkၐ kablowၐ podᐠၐczane 
pod ᖰrubᆐ; koᑀcówkᆐ montuje siᆐ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z 
tulejkၐ (koᑀcówkၐ rurkowၐ) umocowanၐ przez zaprasowanie. 
 

 
ᖠruby i wkrᆐty w poᐠၐczeniach: 

• ᖰruby i wkrᆐty do ᐠၐczenia szyn oraz przewodów powinny mieၰ takၐ dᐠugoᖰၰ, aby po 
skrᆐceniu poᐠၐczenia wystawaᐠy co najmniej na wysokoᖰၰ 2-6 zwojów. Nie dotyczy 
to ᖰrub dostarczanych przez wytwórcᆐ wraz z aparatem, jeᖰli zostanie zachowana 
wysokoᖰၰ ok. 2-3 mm, wystajၐcej poza nakrᆐtkᆐ. 
 

Prace spawalnicze: 
• prace spawalnicze naleៀy prowadziၰ tak, aby nie zanieczyᖰciၰ elementów 

izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 
• prace spawalnicze naleៀy wykonywaၰ w odlegᐠoᖰci bezpiecznej od aparatów i 

urzၐdzeᑀ zawierajၐcych olej lub odpowiednio zabezpieczyၰ te urzၐdzenia i aparaty. 
 

Próby po-montaៀowe: 
Po zakoᑀczeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiၐzany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montaៀowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoᖰci 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
instalacji. 
 
 
5.2 Wymagania szczegóᐠowe 
 
Wymagany czas ᖰwiecenia lamp hybrydowych – od zmierzchu do ᖰwitu niezaleៀnie 
od pory roku. Napiᆐcie systemowe lamp hybrydowych:  24 VDC 
Wykonawca musi posiadaၰ aktualny certyfikat Systemu Zarzၐdzania Jakoᖰciၐ zgodny z PN 
EN ISO 9001 w zakresie: produkcji, montaៀu i serwisu urzၐdzeᑀ elektrycznych zasilanych i 
produkujၐcych energiᆐ odnawialnၐ wydany przez niezaleៀnၐ, notyfikowanၐ jednostkᆐ 
certyfikujၐcၐ. 

 
Do odbioru naleៀy zaᐠၐczyၰ kopiᆐ posiadanego, waៀnego certyfikatu Systemu 
Zarzၐdzania Jakoᖰciၐ zgodnego z PN EN ISO 9001 w zakresie podanym powyៀej. 
 
Sᐠup 
Sᐠup lampy hybrydowej winien byၰ wykonany z gruboᖰciennej stali S235, obustronnie 
cynkowany wg. ISO 1461 i uziemiony. Konstrukcja trzonu masztu powinna byၰ oparta na 
oᖰmiokၐcie foremnym o zmiennym przekroju (tj. ostrosᐠup zbieៀny) i zakoᑀczona 
teleskopowo. Wysokoᖰၰ hybrydowego systemu wraz z panelami i siᐠowniၐ wiatrowၐ nie 
powinna przekroczyၰ 8,5m, liczၐc od podstawy fundamentu do szczytu. Sᐠup nie powinien 
posiadaၰ u podstawy rewizji tzn. wnᆐki zamykanej pokrywၐ czy drzwiczkami. Budowany 
maszt hybrydowego systemu solarno-wiatrowego winien byၰ przeliczony przez 
uprawnionego projektanta (ze wzglᆐdu na wagᆐ oraz powierzchniᆐ paneli fotowoltaicznych 
i siᐠowni wiatrowej ) do montaៀu w 1 strefie wiatrowej zgodnie z normၐ PN EN 1991-1-4 ( 
Vref = 22⋅[1+0,0006⋅(H-300)] m/s ) i z uwzglᆐdnieniem lokalizacji montaៀu na wysokoᖰciach 
do 300 m n.p.m. Sᐠup winien posiadaၰ certyfikat potwierdzajၐcy speᐠnianie przez 
konstrukcjᆐ wymagania norm: EN 1993-3-1:2008, EN 1993-3-2:2008, EN 40-5:2002, PN-
EN 40-3-3:2003 lub ich póហniejszych rozszerzeᑀ (nowelizacji) jeៀeli takowe byᐠy, 
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ᖰwiadectwo jakoᖰci powᐠoki cynkowej >500g/m2 wg ISO 146, potwierdzenie zgodnoᖰci 
procesu spawania z PN-ISO 3834-2:2006, Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania 
konstrukcji stalowo-aluminiowych, Certyfikat na sᐠupy stalowe dla elektrowni wiatrowych, 
wydany przez notyfikowanၐ zewnᆐtrznၐ jednostkᆐ certyfikujၐcၐ,  certyfikat na sᐠupy stalowe  
dopuszczajၐcy do stosowania na terenie UE wraz z dokumentem potwierdzajၐcy zgodnoᖰၰ 
z normami  i aktami normatywnymi wydanym zgodnie z Rozporzၐdzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, Certyfikat wydany przez 
notyfikowanၐ zewnᆐtrznၐ jednostkᆐ certyfikujၐcၐ potwierdzajၐcy zgodnoᖰၰ z 
normami EN 1090-1:2009+A1:2011oraz EN 1090-2 lub ich póហniejszych rozszerzeᑀ 
(nowelizacji) jeៀeli takowe byᐠy. 
 
Wysiᆐgnik 
Wysiᆐgnik do montaៀu oprawy oᖰwietleniowej winien byၰ stalowy, 1-ramienny, obustronnie 
cynkowany o dᐠugoᖰၰ min. 1m. Winien umoៀliwiaၰ pᐠynnၐ zmianᆐ kၐta nachylenia (w 
zakresie 5° - 25°) wzglᆐdem pᐠaszczyzny podᐠoៀa oraz moៀliwoᖰၰ obrotu wokóᐠ pionowej 
osi sᐠupa po zamontowaniu oprawy oᖰwietleniowej na wysiᆐgniku i sᐠupie. 
 
 
Fundament 
Fundament pod sᐠup lampy hybrydowej winien byၰ prefabrykowany, przeliczony (ze 
wzglᆐdu na wagᆐ systemu oraz powierzchniᆐ paneli fotowoltaicznych i siᐠowni wiatrowej 
oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy oᖰwietleniowej ) pod montaៀ 
systemu lampy hybrydowej w 1 strefie wiatrowej na sᐠupie stalowym o wysokoᖰci do 8.5m 
wraz z panelami i siᐠowniၐ wiatrowၐ. Fundament winien posiadaၰ wymiary minimalne: 
450mm x 450mm x 1800 mm (szer./dᐠ./wys.) dla lokalizacji do 300 m n.p.m. i byၰ zgodny z 
PN-EN 14991:2010, posiadaၰ deklaracjᆐ zgodnoᖰci producenta oraz certyfikat na 
zgodnoᖰၰ z normၐ PN-EN 14991:2010 lub jej póហniejszych rozszerzeᑀ (nowelizacji) jeៀeli 
takowe byᐠy. 
 
Akumulator 
System winien byၰ wyposaៀony w min. 2 ៀelowe akumulatory bezobsᐠugowe, gᐠᆐbokiego 
rozᐠadowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Pojemnoᖰၰ jednego akumulatora 
winna wynosiၰ min.:  165Ah C20 i umoៀliwiaၰ min. 1 300 cykli przy 30% gᐠᆐbokoᖰci 
cyklicznego dobowego rozᐠadowania. 
Wyrób winien posiadaၰ: deklaracjᆐ producenta lub dystrybutora na zgodnoᖰၰ z 
obowiၐzujၐcymi w Polsce normami, oraz dokument potwierdzajၐcy lub obliczenia 
(uwzglᆐdniajၐce parametry podzespoᐠów proponowanej przez oferenta  konfiguracji-
kompletacji lampy hybrydowej), ៀe cykliczny dobowy poziom rozᐠadowania akumulatorów 
ៀelowych przy ᖰwieceniu lampy przez 16 godzin ( bez ᐠadowania w tym czasie ) nie 
przekroczy poziomu 15% pojemnoᖰci znamionowej. 
 
Mikroprocesorowy ukᐠad wyrównywania napiᆐၰ. 
W ukᐠadzie sterowania kaៀdej lampy hybrydowej naleៀy zamontowaၰ dziaᐠajၐcy w trybie 
ciၐgᐠym automatyczny, mikroprocesorowy system wyrównywania wartoᖰci napiᆐၰ na 
akumulatorach w tym ukᐠadzie poᐠၐczeᑀ ( róៀnica max. 20mV ). Pobór prၐdu ukᐠadu w 
stanie jaᐠowym: nie wiᆐcej niៀ 3mA. Ukᐠad musi posiadaၰ kontrolki LED informujၐce o 
aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres prၐdu optymalizacji (wyrównywania) 
ukᐠadu: 0 – 5A.  

Szafka sterownicza 
Szafka sterownicza winna byၰ stalowa, wykonana w technologii nierdzewnej z blachy 
gᐠᆐboko profilowanej. Montaៀ szafki winien byၰ realizowany poprzez umieszczenie jej na 
szczycie centralnie i symetrycznie wzglᆐdem osi pionowej sᐠupa (tj. masztu) oraz 
bezpoᖰrednio pod panelami fotowoltaicznymi. Pᐠaszczyzna podstawy na której 
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umieszczone sၐ akumulatory zorientowana winna byၰ w pozycji równolegᐠej do 
pᐠaszczyzny moduᐠów fotowoltaicznych. ᖠcianki boczne i podstawa winny byၰ perforowane, 
zapewniajၐce wentylacjᆐ przestrzeni wewnᆐtrznej w której zamontowane sၐ akumulatory i 
ukᐠady elektroniczne wchodzၐce w skᐠad lampy hybrydowej. Szafka wyposaៀona winna byၰ 
w zamykanၐ pokrywᆐ z zabezpieczeniem przed ingerencjၐ osób niepowoᐠanych. 
Konstrukcja szafki winna posiadaၰ blokadᆐ dla akumulatorów, zabezpieczajၐcၐ przed ich 
swobodnym przemieszczaniem siᆐ wewnၐtrz jak równieៀ umoៀliwiaၰ zmianᆐ kၐta 
nachylenia oraz optymalne ustawienie wzglᆐdem sᐠoᑀca zarówno w osi poziomej 
wzglᆐdem podᐠoៀa jak i pionowej sᐠupa (masztu). 
 
Wspornik siᐠowni wiatrowej 
Konstrukcja montaៀowa siᐠowni wiatrowej musi zapewniaၰ zamocowanie w taki sposób, ៀe 
zarówno siᐠownia wiatrowa, ᐠopaty rotora jak i jej ukᐠad mocowania nie spowoduje 
zacieniania, padania cienia sᐠonecznego z ៀadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy 
hybrydowej na moduᐠy fotowoltaiczne, niezaleៀnie od pory dnia i wysokoᖰci sᐠoᑀca nad 
horyzontem. Konstrukcja wspornika (górny wolny koniec do montaៀu siᐠowni wiatrowej) 
musi mieၰ podparcie (mocowanie) w odlegᐠoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 850 mm, aby uniknၐၰ 
drgaᑀ i odchylania siᆐ siᐠowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku 
wystᆐpowania wiᆐkszych podmuchów wiatru. 
 
Moduᐠ fotowoltaiczny 
System winien posiadaၰ dwa niezaleៀne moduᐠy fotowoltaiczne z celami polikrystalicznymi 
o mocy min. jednego moduᐠu 260 Wp. Napiᆐcie w punkcie mocy maksymalnej powinno 
wynosiၰ min. 32,14V a natᆐៀenie prၐdu w punkcie mocy maksymalnej min. 8,09 A. Front 
moduᐠu fotowoltaicznego stanowiၰ powinno szkᐠo hartowane o niskiej zawartoᖰci ៀelaza z 
powᐠokၐ antyrefleksyjnၐ o gruboᖰci min. 3.9mm, natomiast tyᐠ moduᐠu winien posiadaၰ 
wielowarstwowၐ foliᆐ zabezpieczajၐcၐ. Kaៀdy moduᐠ winien zawieraၰ dokument 
potwierdzajၐcy jego moc (wykonany tzw. flash-test).  
Moduᐠ powinien posiadaၰ: dokument potwierdzajၐcy zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi normami  
i aktami normatywnymi wydany zgodnie z Rozporzၐdzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, certyfikat  wydany przez niezaleៀne 
laboratorium na zgodnoᖰၰ z normami: IEC EN 61215, EN 61730-1, EN 61730-2, proces 
produkcji zgodny z systemami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 oraz:  gwarancjᆐ 
producenta na wady fabryczne i materiaᐠowe min. 10 lat, gwarancjᆐ producenta na 
sprawnoᖰၰ moduᐠów:   90% - min. 10 lat, 80% - min. 25 lat,  
 
Oprawa 
Oprawa LED winna byၰ zamontowana na wys. min. 6,3m, jej korpus o min. IP65 wykonany 
z materiaᐠów nierdzewnych winien umoៀliwiaၰ montaៀ na wysiᆐgnikach o ᖰrednicy 60mm. 
Oprawa powinna zawieraၰ:  minimum 4 moduᐠy LED po 4-6 diod LED w kaៀdym module, 
diody LED wyposaៀone w soczewki wykonane z PMMA. Powinna posiadaၰ szybᆐ ze szkᐠa 
hartowanego o gruboᖰci minimum 4mm oraz stopieᑀ ochrony obudowy minimum IP65 i 
zᐠၐcza hermetycznego IP68. Rozsyᐠ ᖰwiatᐠa winien byၰ asymetryczny wzglᆐdem 
oᖰwietlanej powierzchni. Oprawa winna byၰ przygotowana do pracy z automatycznၐ 
redukcjၐ mocy przy wspóᐠpracy z regulatorem solarnym.  Caᐠkowita moc pobierana przez 
oprawy LED wynosi: 30W±0.5W, przy wydajnoᖰci diod LED min. 176 lm/W. Strumieᑀ 
ᖰwietlny opraw min.: 3 820 lm. Temperatura barwy ᖰwiatᐠa winna byၰ  4000 K  ± 100K, 
ឰywotnoᖰၰ diod LED w oprawie nie powinna byၰ mniejsza niៀ 100 000 godzin pracy. 
Zasilacz LED w oprawie powinien kontrolowaၰ w trybie ciၐgᐠym temperaturᆐ diod LED oraz 
posiadaၰ zabezpieczenie przeciၐៀeniowe, zwarciowe i napiᆐciowe.  Przy uszkodzeniu 
jednej diody LED ( zwarcie ) zasilacz powinien zapewniaၰ pracᆐ ( ᖰwiecenie ) pozostaᐠych 
diod w module. Przy uszkodzeniu jednego moduᐠu pozostaᐠe moduᐠy powinny  ᖰwieciၰ. 
Oprawa wyposaៀona w zewnᆐtrznၐ kontrolkᆐ zasilania ( dioda LED ), oraz wykonana w III 
klasie ochronnoᖰci.  
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Gwarancja producenta odnoᖰnie wad fabrycznych i materiaᐠowych:  minimum 5 lat. 
Oprawa powinna posiadaၰ deklaracjᆐ zgodnoᖰci CE z dyrektywၐ EMC, deklaracja 
zgodnoᖰci CE z normami: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-13, EN 
62384, EN 62031, EN 60838-2-2, EN 62471, EN60598-1, EN60598-2-3.  
Dla oprawy LED o mocy ហródᐠa ᖰwiatᐠa 30W±0.5W w wersji asymetrycznej dostarczyၰ 
wydruk bryᐠy ᖰwiatᐠoᖰci - krzywych rozsyᐠu strumienia ᖰwietlnego ( cd/klm ) w dwóch 
pᐠaszczyznach: poprzecznej C0 – C180 oraz osiowej C90 – C270.  
 
Siᐠownia wiatrowa 
Siᐠownia wiatrowa winna posiadaၰ poziomၐ oᖰ obrotu, tylny ster i prၐd ᐠadowania: minimum 
6A przy prᆐdkoᖰci wiatru 16 m/s. Wirnik siᐠowni wiatrowej nie powinien mieၰ ᖰrednicy 
wiᆐkszej niៀ 0.95m i powinien posiadaၰ min. 6 ᐠopat oraz umoៀliwiaၰ start przy prᆐdkoᖰci 
wiatru max. 2,6 m/s oraz generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach 
neodymowych z nieruchomym waᐠkiem. Siᐠownia winna byၰ zabezpieczona elektrycznie 
(hamulec elektryczny) oraz mechaniczne ( automatyczna regulacja kၐta natarcia ᐠopat lub 
samoczynne odstawianie od wiatru ) przed zbyt silnym wiatrem. Przy zabezpieczeniu w 
postaci samoczynnego odstawiania od kierunku wiatru ster tylny musi byၰ zamocowany 
pod kၐtem okoᐠo 8 - 12 stopni w odniesieniu do pionowej osi sᐠupa w celu samoczynnego 
powrotu do normalnej pozycji pracy po zadziaᐠaniu zabezpieczenia i po zmniejszeniu 
prᆐdkoᖰci wiatru. Korpus siᐠowni wiatrowej winien byၰ wykonany z materiaᐠów 
nierdzewnych a ᐠopaty wirnika z wᐠókna szklanego, nylonu i posiadaၰ deklaracjᆐ zgodnoᖰci 
CE z dyrektywၐ EMC, Certyfikat ISO 9001 producenta. 
 
Regulator do siᐠowni wiatrowej 
Regulator o stopniu ochrony obudowy minimum IP66 winien byၰ wyposaៀony w algorytm 
kompensacji wpᐠywu temperatury na wartoᖰၰ napiᆐcia ᐠadowania i automatyczny trzy-
stopniowy tryb sterowania pracၐ siᐠowni wiatrowej i dwustopniowy tryb ᐠadowania 
akumulatorów. Poszczególne tryby sterowania i ᐠadowania powinny byၰ sygnalizowane 
kontrolkami LED. Powinien posiadaၰ zabezpieczenie przed przeᐠadowaniem i 
zabezpieczenie przed rozbieganiem siᆐ oraz rᆐczny przeᐠၐcznik PRACA - STOP. Regulator 
winien posiadaၰ funkcjᆐ automatycznej detekcji napiᆐcia 12/24 VDC, oraz deklaracjᆐ 
zgodnoᖰci CE z dyrektywၐ EMC, Certyfikat ISO 9001 producenta. 
 
 
Regulator solarny 
Regulator o stopniu ochrony obudowy minimum IP66 winien posiadaၰ algorytm MPPT 
ᐠadowania akumulatorów oraz prၐd znamionowy min.13 A i automatycznie wykrywanie 
napiᆐcie pracy 12 lub    24 V DC, byၰ wyposaៀony w automatyczny czujnik zmierzchowy a 
pobór prၐdu w stanie jaᐠowym nie powinien przekraczaၰ 17,7 mA. Sprawnoᖰၰ regulatora z 
algorytmem MPPT w punkcie mocy maksymalnej moduᐠów nie powinna byၰ mniejsza niៀ 
95%. Dobowy zakres pracy winien byၰ dowolnie programowany dla godzin 
wᐠၐczenia/wyᐠၐczenia oprawy LED w normalnym trybie min. 14 godzin z peᐠnၐ mocၐ 
oprawy. Regulator winien posiadaၰ moៀliwoᖰၰ wyboru trybu „AUTO” tj. automatycznej 
redukcji mocy oprawy w zaleៀnoᖰci od stanu naᐠadowania akumulatorów bez zmiany czasu 
ᖰwiecenia. Regulator winien byၰ wyposaៀony w moduᐠ komunikacyjny Bluetooth do 
wspóᐠpracy z przenoᖰnym komputerem z zainstalowanၐ aplikacjᆐ (programem) do 
zdalnego programowania i serwisowania systemów wszystkich lamp hybrydowych. 
Komunikacja komputera z regulatorami powinna odbywaၰ siᆐ na zasadzie indywidualnych 
kodów przypisanych do poszczególnych regulatorów. Regulator powinien posiadaၰ 
zabezpieczenie przed zwarciem, przeciၐៀeniem, odwrotnၐ polaryzacjၐ i zabezpieczenie 
termiczne w postaci zewnᆐtrznego czujnika temperatury akumulatorów do kompensacji 
wpᐠywu temperatury na wartoᖰၰ napiᆐcia ᐠadowania. Powinien równieៀ posiadaၰ optycznၐ 
sygnalizacjᆐ ( kontrolki LED ): wykrytego napiᆐcia pracy, wᐠၐczenia oprawy oᖰwietleniowej, 
wᐠၐczenia redukcji mocy, ᐠadowania akumulatorów, awaryjnych trybów pracy. Kaៀdy 
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regulator powinien mieၰ moៀliwoᖰၰ zabezpieczenia komunikacji ( dostᆐpu) przez 
indywidualny kod PIN. 
Stopieᑀ ochrony regulatora nie powinien byၰ mniejszy niៀ IP66. Wyrób winien byၰ posiadaၰ 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci CE z dyrektywၐ EMC i normami EN 50081-1 , EN 55014 ,  EN 
50082-1,  EN 61000-4-2 ,  EN60335-1 ,   EN60335-2-29.                                   . 
 
Komputer przenoᖰny lub inne urzၐdzenie mobilne  z interfejsem Bluetooth i z  
zainstalowanၐ aplikacjၐ ( programem) do zdalnego programowania i serwisowania 
wszystkich lamp hybrydowych  
Komputer przenoᖰny lub inne urzၐdzenie mobilne, serwisowe do komunikacji z regulatorem 
powinno umoៀliwiaၰ ustawienie dobowego programu zaᐠၐczenia/wyᐠၐczenia lampy w 
zakresie od 1 do 16 godzin (kaៀda godzina programowana niezaleៀnie) po wprowadzeniu 
indywidualnego kodu regulatora, mieၰ moៀliwoᖰၰ wyboru trybu „AUTO” - wᐠၐczenia 
automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zaleៀnoᖰci od stanu naᐠadowania 
akumulatorów bez zmiany czasu ᖰwiecenia . Powinien umoៀliwiaၰ odczyt i zapis na 
komputerze danych historycznych z pamiᆐci regulatora od momentu zainstalowania i 
uruchomienia lampy hybrydowej,  wᐠၐczenie lub wyᐠၐczenie funkcji redukcji mocy oprawy 
oᖰwietleniowej LED oraz ustawienie dopuszczalnego progu rozᐠadowania akumulatorów i 
ustawienie czuᐠoᖰci wyᐠၐcznika zmierzchowego. Ponadto winien posiadaၰ podglၐd wartoᖰci 
napiᆐcia akumulatorów [VDC], prၐdu ᐠadowania [A], prၐdu pobieranego przez oprawᆐ 
oᖰwietleniowၐ [A], chwilowej mocy moduᐠów fotowoltaicznych [W], wartoᖰci: mocy oprawy 
oᖰwietleniowej, napiᆐcia moduᐠów fotowoltaicznych, energii zgromadzonej w 
akumulatorach, temperatury wewnᆐtrznej regulatora oraz temperatury akumulatorów, iloᖰci 
energii [Wh] zuៀytej przez oprawᆐ LED od momentu podᐠၐczenia zasilania, podglၐd 
wartoᖰci iloᖰci wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podᐠၐczenia zasilania oraz 
podglၐd iloᖰci i typu ewentualnych stanów alarmowych. Oprogramowanie komputera lub 
innego urzၐdzenia mobilnego powinno umoៀliwiaၰ wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) 
oprawy oᖰwietleniowej - w ciၐgu dnia.  
Aplikacja ( program ) do obsᐠugi musi posiadaၰ interfejs w jᆐzyku polskim lub angielskim.                
W przypadku dostarczenia w/w aplikacji (programu) z interfejsem w jᆐzyku angielskim 
Wykonawca zobowiၐzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia na wᐠasny koszt 
kursów nauki jᆐzyka angielskiego technicznego dla wszystkich osób kaៀdorazowo 
wskazywanych przez Zamawiajၐcego do obsᐠugi w/w aplikacji zarówno w chwili odbioru 
w/w zadania jak równieៀ przez caᐠy okres udzielonej gwarancji i potwierdzenia egzaminem 
sprawdzajၐcym naleៀyte ukoᑀczenie kursu. 

 
Ochrona przeciwporaៀeniowa: 
Nie projektuje siᆐ ochrony przeciwporaៀeniowej, poniewaៀ instalacja hybrydowa pracuje 
z napiᆐciem bezpiecznym ≤ 24V. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegajၐ sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodnoᖰci z przepisami, 
• poprawnego montaៀu, 
• kompletnoᖰci wyposaៀenia, 
• poprawnoᖰci oznaczenia, 
• braku widocznych uszkodzeᑀ, 
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6.1 Kontrola jakoᖰci materiaᐠów 
Urzၐdzenia, osprzᆐt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaၰ atest 
fabryczny lub ᖰwiadectwo jakoᖰci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbᆐdne i 
wymagane certyfikaty i gwarancje. 
 
Wszystkie materiaᐠy uៀyte do budowy lamp hybrydowych muszၐ zostaၰ zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru bᆐdၐ 
wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi 
Wykonawca. 
W przypadku, gdy materiaᐠy lub roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z opisem technicznym i 
wpᐠynie to na niezadowalajၐcၐ  jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy zostanၐ 
zastၐpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Materiaᐠy nieodpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z terenu 
budowy. Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane 
materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i 
niezapᐠaceniem. 
Opis techniczny stanowi spójnၐ caᐠoᖰၰ i nie dopuszcza siᆐ moៀliwoᖰci wariantowego 
zastosowania rodzaju materiaᐠów w wykonywanych robotach. 
 
6.2 Kontrola i badania w trakcie robót: 

• sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci przewodów, 
• sprawdzenie poprawnoᖰci montaៀu sᐠupów i opraw. 

 
 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
Przy odbiorze robót powinny byၰ dostarczone nastᆐpujၐce dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeᐠnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

• dokumenty uzasadniajၐce uzupeᐠnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót, 
• dokumenty dotyczၐce jakoᖰci wbudowanych materiaᐠów, 
• protokoᐠy i zaᖰwiadczenia z dokonanych prób montaៀowych, 
• protokoᐠy badaᑀ technicznych i pomiarów kontrolnych, 
• ᖰwiadectwa jakoᖰci wydane przez dostawców urzၐdzeᑀ i materiaᐠów, 
• ᖰwiadectwo dopuszczenia do I strefy wiatrowej, 
• dokumentacja fabryczna zamontowanych urzၐdzeᑀ, 
• protokóᐠ z prób dziaᐠania i zaprogramowania urzၐdzeᑀ, 

 
 
 
8. PRZEPISY ZWI၀ZANE 

• Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z póហniejszymi zmianami 
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie 
• PN-EN 40-1:2002 Sᐠupy oᖰwietleniowe - Terminy i definicje 
• PN-EN 40-3-1:2004 Sᐠupy oᖰwietleniowe 
• PN-EN 40-5:2004 Sᐠupy oᖰwietleniowe 
• PN-IEC 60050-826 – Sᐠownik terminologiczny elektryki. 
• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
• PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaៀ wyposaៀenia elektrycznego. 
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• PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne 
• PN-EN 61215:2005 Naziemne moduᐠy fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego 
• PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) 

 


