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MODERNIZACJA
OŚWIETLENIA WAŻNEJ NITKI
KOMUNIKACYJNEJ W LEGNICY

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy zdecydował się
na modernizację oświetlenia przy ulicy Sudeckiej
i

poszukiwał

Zlecenie

kompleksowego

dotyczyło

wymiany

wykonawcy.
opraw

na

istniejących już słupach, a także instalacji
systemu

sterowania

oraz

zarządzania

oświetleniem współpracującego z systemem
ITS. Jest to system zarządzania ruchem w
strefach miejskich. We współpracy z firmą
Apanet,
i

zajmującą

produkcją

zarządzania

się

systemów

projektowaniem
sterowania

inteligentnym

oraz

oświetleniem,

dokonaliśmy kompleksowej realizacji zlecenia
dla Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

ITS - SYSTEM
ZARZĄDZANIA RUCHEM
W STREFACH MIEJSKICH

WYZWANIE

JAKIE OŚWIETLENIE SPEŁNI NORMY WAŻNEJ NITKI KOMUNIKACYJNEJ?
Przy ulicy Sudeckiej słupy znajdują się po jednej

Wymogi dotyczyły także zgodności systemu

stronie jezdni, a dodatkowo usytuowane są

sterowania i oświetlenia ulicznego z systemem

w

siebie. Aby

ITS. Zastosowano interoperacyjną strukturę

odpowiednio doświetlić drogę oraz chodnik,

sterowania, której specyfikacja jest dostępna dla

konieczne

wszystkich

dużych

odległościach

było

od

zastosowanie

opraw

zainteresowanych,

a

w

jej

oświetleniowych o dużej efektywności świetlnej

wykorzystaniu oraz dalszej modyfikacji nie ma

i optyce zapewniającej spełnienie normy dla

żadnych ograniczeń. Zarówno Luxon LED, jak

drogi określonej klasy. Wymagano również

i firma Apanet miały krótki termin realizacji.

poprawy widoczności w celu zapewnienia

Projekt musiał zostać wdrożony w niecały

bezpieczeństwa

miesiąc, co udało się wykonać.

w

strefach

konfliktowych,

takich jak skrzyżowania czy przejścia dla
pieszych.

GREEN SYSTEM

ROZWIĄZANIE

OŚWIETLENIE O DUŻEJ MOCY I OTWARTY SYSTEM STEROWANIA
W ramach zlecenia wykonaliśmy obliczenia

Firma Apanet zainstalowała otwarty system

fotometryczne, wskazując na konkretne oprawy

sterowania

spełniające normy oświetlenia na odcinku drogi

bezpośredniego

przy ulicy Sudeckiej w Legnicy. Dokonaliśmy

zasilającymi

wymiany opraw na 55 słupach, wykorzystując

bezprzewodowemu połączeniu części opraw.

energooszczędne

Wyposażono je w bezprzewodowe moduły

lampy

Cordoba:LED

2.0

z optyką 35° x 150°. Zdecydowaliśmy się na dużą
moc oświetlenia – 94W – w celu zwiększenia
widoczności i bezpieczeństwa na całym odcinku
drogi, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla
pieszych oraz skrzyżowań. Zgodnie z misją naszej
działalności, a także wymogami Zamawiającego,
wybraliśmy ciepłą temperaturę barwową 3000 K,
która jest łagodna dla oczu człowieka i przyjazna
środowisku.
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oświetleniem.
połączenia

Problem

między sza�ami

rozwiązano

‘‘

braku

dzięki

NEMA Socket montowane na oprawach.

System

sterowania

oświetleniem

w połączeniu z najnowocześniejszymi
oprawami

LuxonLED

może

oszczędności rzędu 70%.
Edyta Kolendowicz
Dyrektor Handlowy
Apanet

dać

CO ZYSKAŁ KLIENT?
Poprawa

widoczności

na

drodze

dzięki

równomiernemu doświetleniu drogi.
Wzrost bezpieczeństwa w strefach konfliktowych na
skutek instalacji opraw o dużej mocy.
Oświetlenie LED, ograniczające koszty zużycia energii
na poziomie 60-70%.
Interoperacyjny system sterowania oświetleniem
ulicznym współpracujący z systemem ITS.

‘‘

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy na
podstawie

krótkiego

zapytania

ofertowego otrzymał kompleksowy
produkt i nie musiał podejmować
dodatkowych działań w trakcie
trwania modernizacji

Ciepła temperatura barwowa sprzyjająca zdrowiu
mieszkańców i poprawiająca ich komfort.
Marcin Oleszowski

Key Account Manager JST
LuxonLED
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-58%

70% oszczędności

O 58% MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII DZIĘKI OPRAWOM LUXON LED
DO 70% MNIEJSZE DZIĘKI ZASTOSOWANIU SYSTEMU STEROWANIA
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REALIZACJĘ
NA YOUTUBE
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