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Formularz zgł t

do zrealizowania w ramach Budżetu Ob

Nazwa projektu: Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku -6 z
s sternem zasilania solarne 3 rzei ść dla iesz ch w Lubartowie

Lokalizacja projektu:
adres, nr działki

r
Adres zamieszkania:

Imi i nazwisko:

Nr tele onu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
roiektu i .

Projekt to budowa trzech bezpiecznych znaków D-6 do podświetlenia ludzi na przejściu dla
pieszych oraz lepszego oznaczenia samego przejścia przez co zwiększa się znacząco
bezpieczeństwo pieszego na jezdni. Znak ten włącza się o zmierzchu i działa do świtu.
Zastosowanie baterii słonecznych powoduje , iż jest on niezależny od sieci energetycznej.
Zastosowanie czujników ruchu powoduje większą czujność kierowcy, gdyż znak uaktywnia się
tylko w momencie, gdy ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych. Dzięki temu kierowca dostaje
wyraźny sygnał do zachowania ostrożności, a zastosowane soczewki sprawiają, że pieszy jest
dobrze widoczny na przejściu.
Zestawy inteligentnego podświetlania powinny być założone tam, gdzie dochodziło w

ostatnich latach do tragicznych wypadków czyli (patrz zał. do projektu - mapą. oraz, szkic
sytuacyjny) na ul. Lubelskiej, obok skrzyżowania z drogą wewnętrzną SM w Lubartowie
prowadzącą do bloku Powstańców Warszawy 73 i 75 i kościoła Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy, na ul. Lubelskiej - tzw. przejście przy Żabce, obok drogi osiedlowej SM Lubartów
oraz także na ul. Lubelskiej - tzw. przejście przy Stokrotce, obok bloku Lubelska 79.

Szacowany koszt projektu w 2018 to ok 90 tys. zł. Cena obejmuje dowóz sprzętu i montaż
oraz dokumentację.

Zastosowanie znaków znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Lubartowa
korzystających z tych przejść.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z określonych
w ro 'ekcie rze ·ść. Adresatami inwes cii s ws sc mieszkańc.
Uzasadnienie projektu:
należ uzasadnić otrzeb realizacii ro 'ektu, 'aki roblem rozwi że, komu b dzie służ ,dlacze o nale .

t!,

Projekt ten jest potrzebny na tym terenie aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców
korzystających z wymienionych przejść dla pieszych. '..
Nowoczesne rozwiązania czynią samo przejście bardzo widocznym oraz dodatkowo
doświetlają samego pieszego. . ." l .'

Należy zwrócić uwagę, że w okolicach bądź na samych przejściach doszło do' wypadków na
skutek których zginęli bądź zostali ranni mieszkańcy naszego miasta . Zastosowane
rozwiązania w znacznym stopniu przyczynią w przyszłości do zapobiegnięcia wielu'
tra ediom. ! • "

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy ł ',.1 .

opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic" :",
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały): .: .
1. Mapa oraz szkic sytuacyjny.
2. Specyfikację urządzenia.
3.Kosztor s szacunkow .
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3. Podpisy mieszkańców.

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

Data i podpis zgłaszajqcego projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcycb projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w Lubartowie, ul.
Jana Pawła 1112

I
Imię i nazwisko Adres zamieszkania PodpisLp.
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie, ul.
Jana Pawła II 12
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibq w Lubartowie, ul.
Jana Pawła II 12

I I
Imię i nazwisko Adres zamieszkania PodpisLp.
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-LIDER OZNAKOWANIA AKTYWNEGO

ELEKTRONIKA DLA DROGOWNICTWA - _

INNOWACYJNY ZNAK D6



Widoczność z dużej odległości dzięki równomiernemu
i jasnemu podświetleniu tarczy znaku

Całkowicie wodoszczelny i bezawaryjny

Wyjątkowo widoczny pulsator o regulowanej
jasności wyższej niż L8M wg PN12352

Bezpieczny profil aluminiowy zaprojektowany
specjalnie dla tego znaku z precyzyjnie

dobranego stopu aluminium

Lepsza widoczność pieszego dzięki najwyższej
na rynku jasności podświetlenia

Łatwiejsze dostosowanie do konkretnego
przejścia dzięki regulacji kierunku podświetlania

Wygodna regulacja parametrów znaku dzięki
zprojektowanemu na nowo sterownikowi wraz
z WIFI (ustawienia z laptopa, tabletu, telefonu)

Szybsza reakcja kierowcy dzięki
zmodyfikowanym dualnym czujnikom ruchu



Obudowa

Bezpieczny profil zaprojektowany
specjalnie dla tego znaku z precyzyjnie

dobranego stopu aluminium

Jasność podświetlenia 200-40olux ( w praktyce nawet do 6001ux)

Światłość podświetlenia

f

+
TAK

Regulowana do 14500lm

Regulacja kąta podświetlenia

Wodoszczelność
TAK -IP 67 . dzięki temu
znak jest bezawaryjny

Sterownik

Zaawansowany energooszczędny
sterownik umożliwiający łatwą

konfiguracje znaku i sterowanie WIFI

Podświetlenie tarczy znaku Równomierne na całej powierzchni

Powierzchnia oświetlająca przejście
Regulowana 7-13m na długość i 4-7m

na szerokość

Autonomia ( przy zasilaniu solarnym) 250h lub wg życzeń klienta wyższa

Gwarancja 36miesięcy*

Profil reklamowy kasetonowy zwykle
wzmacniany wewnątrz ponieważ

sam w sobie jest niestabilny

Max loolux

Oo6000lm

NIE

NIE - woda mimo wszystko dostaje się
do środka co powoduje uszkodzenia
elementów elektronicznych zwykle

po okresie gwarancji

Standardowy sterownik dla tego znaku

Widoczne pasy i niedokładne
podświetlenie tarczy

Stała nie zawsze dobrana o przejścia

i
Do 120h

12-24miesiące
.•.. -

*gwarancja 36miesiecy jeżeli zostanie zamówiony cały zestaw ( słup, zestaw solarny lub do sieci)
wraz z montażem przez firmę DVS(abyśmy mieli pewność że wszystko jest prawidłowo zamontowane).



Firma OVSma przyjemność przedstawić Państwu nowoczesny znak 06. W tym zaprojektowanym całkowicie

od nowa znaku zostało zwiększone bezpieczeństwo bierne poprzez zastosowanie wielokrotnie zaokrąglonego,

profilu obudowy znaku. Profil ten jest zaprojektowany z precyzyjnie dobranego stopu aluminium, który cechuje

się bardzo dużą wytrzymałością i pochłania siłę uderzenia w przypadku kolizji. Specjalne przetłoczenia i

zaokraglony kształt zwiększają bezpieczeństwo oraz powodują dużo mniejsze uszkodzenia w przypadku kolizji w
porównaniu do standardowego kasetonu wykonanego z profilu reklamowego.

Poliwęglanowe, równomiernie oświetlone lico znaku skutecznie odpiera ataki wandalizmu. Konstrukcja znaku

umożliwia zamontowanie czujników ruchu, które regulują jego jasność w przypadku pojawienia się pieszego w

okolicach przejścia.

Nowo zaprojektowane podświetlenie przejścia zwiększa bezpieczeństwo pieszych dzięki użyciu bardzo

efektywnych, niezwykle jasno świecących diód LED oraz soczewek o laboratoryjnie dobranych kątach świecenia.
Pieszy jest lepiej widoczny dla kierowcy ponieważ jasność podświetlenia jego sylwetki jest nawet czterokrotnie

większa od tradycyjnych rozwiązań co gwarantuje lepszą widoczność nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Można łatwo dostosować podświetlenie przejścia do różnych szerokości i długości przejść ponieważ umożliwia

ono regulacje od 7-13m na długość przejścia i od 4 do 7m na jego szerokość co z powodzeniem wystarczy dla

większości przejść.

Zastosowanie nowatorskiego sterownika i wysokosprawnych diód LED skutecznie powoduje, iż znak jest bardzo

oszczędny w poborze prądu i można go stosować również przy zasilaniu solarnym uzyskując autonomie na
poziomie 250 godzin lub dłuższą wg życzeń klienta. Wzmocnione regulowane ramie skrętne przymocowane do
znaku skutecznie chroni znak przed silnym wiatrem, a jednocześnie umożliwia precyzyjne ustawienie znaku.

Wszelkie parametry znaku - na przykład: jasność znaku i podświetlenia przy braku pieszego; jasność gdy pieszy

znajduje się w okolicach przejścia; długość czasu świecenia; jasność w zależności od pory dnia i wiele innych

można regulować bezprzewodowo poprzez odpowiednio zabezpieczone łącze WIFI za pomocą laptopa, tabletu
lub telefonu komórkowego z dedykowanym oprogramowaniem. Istotną zaletą znaku jest wodoszczelność na
poziomie IP67. Wpływa to na jego bezawaryjność, a dodatkowo firma daje Państwu długoletnią gwarancję.



Zał. nr 2.

KOSZTORYS SZACUNKOWY

1. Dokumentacja techniczna - 5 tys. zł.

2. Budowa zestawów inteligentnego podświetlania znaków B6 - 85 tys. Zł.


