Wytyczne do projektowania i wykonawstwa
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Słupy i oprawy oświetleniowe
Słupy stalowe ocynkowane o grubości ścianki min. 4mm ,stożkowe z trwałym oznaczeniem typu i roku produkcji (średnica wierzchołka
60mm, dla słupów parkowych 48mm) - posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE
Wnęka kablowa na wysokości 60cm nad ziemią, ustawiona w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac
Część podziemna słupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozją farbą bitumiczną, w przypadku słupów typu
parkowego jako ochronę okolic przyziemia słupów należy zastosować rękawy z tworzyw termokurczliwych (pomiędzy otworem
wpustowym kabli a wnęką słupową)
Słupy winny posiadać dwa otwory umożliwiające wprowadzenie kabli ( górna krawędź otworu wpustowego na kabel - 50cm od poziomu
gruntu)
Do słupa należy wsypać piasek (żwir) do wysokości 20cm powyżej wejścia kabla do słupa.
Słupy powinny być wkopywane w ziemi na głębokości min. 120 cm , lecz nie mniej niż na głębokości posadowienia słupów jak dla gruntu
słabego – w zależności od wysokości słupa
Słupy z wysięgnikiem winny być złożone z dwóch oddzielnych elementów – słupa oraz wysięgnika. Maksymalna długość wysięgnika 1,5m
W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem.
Słupy skrajne, odgałęźne i co 500 m w obwodzie winny być uziemione. Zacisk uziemiający na wysokości 30cm na zewnątrz słupa. Słup
winien posiadać fabrycznie przygotowany zacisk uziemiający na zewnątrz słupa
Numerowanie słupów: nr _ slupa / nr _ obwodu
nr _ szafk i
Słupy, wysięgniki i oprawy winny nawiązywać do już istniejących.
Połączenia śrubowe należy zakonserwować
Między szafką oświetleniową a pierwszym słupem obwodu należy ułożyć i połączyć ze sobą elementy sieciowe taśmą stalową ocynkowaną
Fe-Zn min. (4*25mm).
Oprawy oświetleniowe ze źródłem wysokoprężnym sodowym.
Kable i przewody
Przekrój kabla wg obliczeń lecz nie mniej niż - 4x 16mm2 dla ciągów spacerowych i dróg osiedlowych, 4x25mm2 dla pozostałych oraz kabli
kaskadowych
Głębokość układania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gęstego uzbrojenia, gruntu z dużą ilością gruzu kable układać na całej trasie w rurach osłonowych AROT fi 50/75 (na całej
trasie)
Wprowadzany kabel do słupa winien być osłonięty giętką rurą grubościenną fi 50mm na odcinku min. 40cm typu AROT lub równoważną
oraz zabezpieczyć folią otwory by uniemożliwić dostawanie się piasku do słupa
Wnętrze słupa należy wypełnić piaskiem 20cm powyżej otworu wprowadzenia kabla
Należy zostawić zapasy kabli (w pionie) przy słupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm2 i ok. 3m dla wyższych przekroi.
W przypadku wystąpienia kolizji z kablami oświetleniowymi Eneos nie wyraża zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Należy
wymienić całe odcinki między słupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwą 50%
Głowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub równoważne
Oznaczniki co 10m i przy słupach, przepustach, szafkach o treści: typ kabla, użytkownik, rok ułożenia ( YAKY 4x….mm2, oświetlenie, rok.)
dla kabla zasilającego (kaskadowego) dodatkowo – zasilanie (kaskada)
Przewody w słupie od zabezpieczenia do oprawy YDYżo 3x2,5mm2
W słupach stosować złącza IZK lub równoważne.
Maksymalna ilość kabli wprowadzonych do słupa 3.
Ciągi rowerowe bez względu na rodzaj ich nawierzchni należy traktować jako nawierzchnię nierozbieralną, w związku z powyższym
przecinające się ze ścieżką kable należy układać w przepustach z rur osłonowych oraz kable układać poza ciągami rowerowymi.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP należy uzgodnić szczegóły powiązań z siecią istniejącą
Do uzgadnianej w Eneos Sp. z o.o. dokumentacji należy dołączyć i przekazać jej wersję elektroniczną
Przy przebudowie należy opracować i uzgodnić harmonogram prac.

