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UAT Comuna Sepreus
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tutu, respectiv este supus prevederilor lei drgptului de autor în eșa fl incât sunt exclusive toate drepturi privind traducerea, tipărirea.

rutieri iustraţilor cau 2 textului, reproducerea sau n orice altă formă de utizare, Echipa de proiectare nu 1şi asumă responsabiitalea

sau răspunderea pentru consecințele rezultate în urma utilizării acestui proiect în at scop decât celpentru care a fost contractat. Orice

peieoanăr care foloseste, transmite Și reproduce, total sau pari prjeciul înalt scop sau penru ală fază de proiectare. decăt cea stabiită
Şi Tară acordul scrs al proprietaruul, va trebui să despăgubească proprietarul pentru pierderile și daunele care rezultă din aceasta

"euroducere. Documentul este valabil numai cu semnăturile şi ştampilele în crigina.
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A. PĂRŢI SCRISE

Capitolul |
1. Memoriu tehnic general

1.1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.4.4. Denumirea obiectivului de investiţii

* MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA SEPREUȘ- SATUL

SEPREUȘ- PARȚIAL”

1.1.2. Amplasamentul

în cadrul proiectului se vor luaîn calcul următoarele străzi/zone din UAT Comuna Sepreus:

Ț
Clasa

Localitate Strada de
iluminat

Calea Moneasa - DJ 793 Integral ME4

Ciprian Porumbescu - Partial M6
Herslia Sturza - Integral MS

Nanci - Integral M6

Czaran Integral MG
SEPREUS |—

primaria Veche Integral M6
Avocat Cacior- Integral M6

Prof. Mihai Inteleptu- Partial M6

Viorelelor Integral MG

| Dr. Marius Sturza - Integral M6

1.4.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii,
studiul de fezabilitate/documentatia demavizarecacrluerarilor de
interventii în domeniul Energiei

ing- TRANGBUXUGEN
i icproi u/Modiernizarea
PRDdiaBALIIpeciv a

tuia dinbugetul local.

Hotărâre 62 / 07.07.2020 privind aprobarea
iluminatului public în Comuna Sepreuș-Satul
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi
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1.4.4. Ordonatorul principal de credite

UAT COMUNA SEPREUS, STR. PIATA REBELIUNII, JUDEȚUL ARAD.

1.1.5. Investitorul

UAT COMUNA SEPREUS, STR. PIATA REBELIUNII, JUDEȚUL ARAD.

1.1.6. Beneficiarul investiţiei

UAT COMUNA SEPREUS

1.1.7. Elaboratororul proiectului tehnic de execuţie

PROIECTANT: S.C. Alba Proiect Consulting S.R.L.
CUI: R030332737
PUNCT DE LUCRU: Strada Gheorghe Sincai, Nr. 21B, Alba Iulia, Alba

Email: office Qalbaproiectconsulting.ro
Telefon: +4 0758309598

1.2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e)în cadrul studiului de
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Conform documentaţiei de Ia faza de DALI „Modernizarea iluminatului public în Comuna

Sepreuş- Satul Sepreuș- parțial", scenariul / opțiunea aprobată în cadrul acesteiaafost
Scenariul2

Această variantă respectă prescripţiile impuse de standardele în vigoareşi presupune
efectuarea următoarelor lucrări principale:

- crearea unui sistem nou de iluminat public, prin înlocuirea aparatelor existente pe
stalpii existenti cu aparate de iluminat bazate pe tehnologia LED pentru a îndeplini atât
parametrii. cantitativi. (luminanţă, nivel de iluminare) cât şi parametrii calitativi impuşi
(uniformităţi generaleşi longitudinale, indicide orbire, redarea culorilor, etc.);

- implementarea unui sistem de comandă şi control printr-un sistem inteligent de

management prin telegestiune care va monitoriza în timp real comanda şi starea de
funcţionarea aparatelorde iluminat;

A fostaleasă ca variantă optimă recomandată deoarece.indeplinește toațetariițele
aferente temei de proiectareși a standardelor. în vigoare, esteiiriozofdtiităte cl expertiza
tehnică efectuată şi prezintă următoarele avantaje: ing. TRANCĂU EUGEN

i PI
- obţinerea unui sistem nou, modern şi uniform Gips(Vaatareaduce reducerea pentruo parte din costuri: atât întreţii riiSăksi in 2dirinoat&ă-pietoelilor

şi dezechilibrelorde reţea;
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_ aducerea iluminatului public !a valorile minime prescrise în standardele şi normele în

vigoare;it punctde vedere luminotehnic vor i eliminate zonele cu umbrăşi întuneric în zonele

vizate;
_ controlul de la distanța al SIP şi posibilitatea de a modifica scenariile privind

pormire/oprireaşi dimmingul aparatelor de iluminat;
_ informarea în timp real privind apariţia defecţiunilor în sistem sau a funcţionării

defectuoaseaunuia dintre elemente:
- creşterea confortului vizualşial siguranţei atât pentru conducătorii auto, câtşi pentru

pietonii angajaţi în trafic în zonele de risc;
_ reducerea costurilor de întreţinere şi mentenanţă a sistemului faţă deun sistem de

iluminat public clasic,
_ scăderea consumului de energie electrică prin folosirea sistemului inteligent de

management prin telegestiune.

în concluzie, prin alegerea acestei variante de investiţie seia o decizie importantă

care va aduce reduceri de costuri atât ale energiei câtşi ale întreținerii mai ales prin utilizarea

sistemul de telegestiune.
În această variantă prin intermediul informaţiilor pe carele oferă telegestiunea se va

crea posibilitatea operatorului dea previziona apariţia defecţiunilor, dea optimiza intervenţiile

pentru reparații şi mentenanţă şi de a realiza o bază de date privind nivelul consumurilor între
anumite intervale orare. Astfel se vor reduce costurile de operare şi mentenanţă şise vor
obtine datenecesarepentru negocierea tarifului de energie peanumite perioade,

Apariția sistemelorcu led-uri a creat posibilitatea dea reduce consumurile generale,
de a creşte şi/sau scădea nivelul de iluminare în anumite zone şi în anumite momente ale

nopţii utilizând temporizatoareşi senzori. Aceste modernizări ale sistemelor de iluminat permit

pe lângă scăderea costurilor şi un mai bun control asupra funcţiunilor pentru a îmbunătăţi

modul de funcţionare al SIP şi creşterea gradului de confort al cetăţenilor.

Aşa cum se poatevedeaîn analiza din DALI, varianta recomandată implică crearea
unui sistem de iluminatpublic bazat pe tehnologie LED, implementarea unui. sistemului de

management prin telegestiune şieste în finalo variantă caştigătoare atât din punct devedere
economic, câtşi din punct de vedere al siguranţei traficului.

1.2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:
autoritatea Naţionaiă de Reglementare

în domeniul Energiei

ă

ing. TRANCÂU EUGEN

Amplasamentul lucrărilor se află în UAT Comună Sepreys, mal. exaciBestrăzii
a) Descrierea amplasamentului

menţionateîn tabelul de mai jos izade POSE în0Autorizaţia nr. 201720026/08.04.2017
pr Clasa

Localitate Strada de
iluminat|| Gaiea Moneasa - DJ 783 Integral|MEA__|

Ciprian Porumbescu - Partial MS
BEPREUS Hersilia Sturza- Integral ME

Nanci- Integral MS
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| Czaran - Integral MB

Primaria Veche- Integral M6

Avocat Cacior- Integral M6

Prof. Mihai Inteleptu - Partial M6

Viorelelor- Integral MG

|
Br. Marius Sturza- Integral __|__M6__|

Tabel 1. Lista străzilor care vizează amplasamentul

Comuna Şepreuş esteo localitate așezată în partea de vest a Romaniei, practic
teritoriul comunei seîntinde în Campia de Vest (Campia Tisei), în plină câmpie joasă a

Crișurilor, în unitateade câmpie a Cermeiului. Comunaeste încadrată natural între Crișul

Negru în partea nordicăşiCrișul Alb în partea sudică, prin Valea Teuzului afluent principal al
Crişului Negru și este brăzdată de pârâul Sartiș, acum în parte canalizat și canalul Binișel,
fost pârâu.

Matematic, după coordonatele geografice sau maternatice, comuna Şepreuș este
așezată între:

- paralele de 46 grade, 35 de minute și 46 de grade, 40 de minute latitudine nordică,

- meridianele de 21 de grade,40 de minuteși de 21 de grade,50 de minute longitudine
estică.

Aşezarea matematică a comunei
a influențat și determinat existența unui climat

temperat continental, moderat de tranziţie, cu influență oceanică, careastabilitîn timp,
alături de condiţiile naturale, practicarea unor culturi agricole specifice: cereale, plante
industriale și creşterea animalelor:bovine, ovine, porcine și diferite specii de păsări.

Condiţiile geologiceale teritoriului comunei Șepreuș — practic teritoriul comunei

Şepreuș, situat în Campia Cermeiului, se încadrează în câmpia aluvionară de subsidență.
Caracteristicile reliefului comunei Șepreuș — Campia teritoriului comunei Şepreuș face

parte din Câmpia Cermeiului cu următoarele trepte:

_ Câmpiile înalte (peste 100 m):Câmpul Orășteșului, Mictăușului, Dorongușului,
Pustei, Pădurița, loancii, Rozman şi Ceichii — în aceste câmpuriînalte panza freatică se află
Ia adâncimi maimaride 5 metri;

- Câmpiile joase (sub 100 m):Campul Belocului, Zoltan, Ghizu, Momac, Lupu, lugăre,
Crăciun:

- Luncile paraului Teuz şi canalului Sartiș
Administrativ teritorial comuna Șepreuș seaflă în partea central nordică a județului

Arad judeţului Arad, laodistanţă de 63 Km faţă de municipiul Arad.
Naţională de Regiementare

autoritatea SUen) Bmergiei

| ing. TRANCÂU EUGEN
- spre nord - comuna Apateu cu satul Berechiu; Bi

Znbăroeniut
- spre est comuna Cermei cu satele Șomo; cheșși MoțISR,ice iinoiogice |

1 spre sud - Sintea Mare cu satele Țipari şi Adea;,cala nr, 20:720026l08.04.2017

- sprevest - comuna Mişca cusatele Satu Nou; ori şi Zerindu Mic.

Vecinii comunei sunt:
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Fig 1. Amplasarea comunei Şepreuș

Toate lucrările de modernizare se vor realiza peterenuriaflate în intravilanul localită ţi,
în administraţia domeniului public. Străzile pe care sunt propuse lucrările de modernizare se
încadreazăîn PUG-ul comunei.

În cadrul proiectului se vor luaîn calcul următoarele străzi:

Clasa
Localitate Strada de

iluminat.
Calea Moneasa - DJ 793 Integral|MEA

Ciprian Porumbescu - Partial MG

Hersilia Sturza- Integral MG

Nanci- Integral MG

Czaran- Integral MG
SEE REUS, Primaria Veche - Integral MG

Avocat Cacior- Integral MS

Prof. Mihai Inteleptu - Partial MG

Viorelelor- Integral MG

Dr. Marius Sturza - Integraloritulea Nppiziatădeheulemeatare

ing. TRANCÂVEUGEN

Veriticator sie în domeniul |

i cam AARIa,
b) Topografia

Şepreuș (în maghiară Seprăs, în germană Besendi
Crișana, România, formată numai din satul de reşedinţ
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c) Clima şi fenomenele naturale specific zonei

Fiind în zona de climat temperat-continental acesta adoptă particularități montane, fiind
rece și cu 3-6 luni umede și cu temperaturi scăzute, anual (media termică de O grade Celsius

şi cicluri de îngheț în perioada noiembrie-aprilie). Lunile umede continuă în peioada mai-

iulie, cele uscate fiind august-octombrie. Media multianuală a temperaturii este de 6-7 grade
Celsius, iar media precipitațiilor de 600-700 mm spre altitudinile mai joase și de 750-800

mm spreperiferie. Cea mai umedă lună este luna iunie.

d) Geologia, seisi tea

Obiectivul acestei investitii se incadreaza in urmatoarele clase si categorii de

importanta:
- zona seismica „C” caracterizata de:
- coeficient de seismicitate : Ks=0,2;
- perioada de colt Te=1 sec. CONF. P100/1-2013;
- acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.259, CONF. P100/1-2013.

Studii geotehnice

Nuecazul, deoarece investiţia în SIPSRP se realizeazăpe stâlpii existenţi ai rețelei
de energie electrică.

e) Devierile şi protejările de utilităţi afectate

Deoarece modernizările sistemului de iluminatstradal — rutierși stradal — pietonal

(SIPSRP)suntreprezentate de înlocuire aparate de iluminatpestalpii existenti si montare
sistem de telegestiune retelele de utilitati tehnico-edilitare exitente nuvor fi afectate.

a) Sursele de apa, energie electrică, gaze, telefon si alte asemenea pentru
lucrari definitive si provizoi

Pentru lucrările definitive, prin naturalor nu necesită utilităţi. În timpul executării
lucrărilor constructorul îşi va asigura utilităţile din surse proprii (ex. pentru energie electrică,

grup electrogen).

b) Caile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea:

Comuna Şepreuș seafla la 63 km fata de Municipiul Arad.

Contractantul se va asigura ca drumurile şi arterele de circulaţie folosite de el nu sunt
murdărite ca rezultatal folosirii, iar în cazul în care se murdăresc, conform opiniei

investitorului, Contractantul valua toate măsurile pentru a Je.curăţa-fărăicosturi Suplimerităte

pentru Investitor. | în domeniul Energiei

Contractantul se va asigura cănu există depuneri e pameni spite rile

părăsesc,publice sau private ca rezultat al lucrărilor. Toate vehiculele Ca păr e antierulvor fi

ă ă Verificator de prolect r

curățate corespunzător. foniicat lov elacviee tehnologice |

Autorizaţinr. 201720026108.04.2017
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c) Căile de acces provizoi

înainte de începerea oricărei părți a lucrărilor, executantul va facecăi temporare de

acces, daca va fi cazul, pe care le va întreţine, marcași avertiza în condiții adecvate pentru

siguranța şi trecerea uşoară a echipamentelor, utilajelor şivehiculelor. Executantul va menţine

suprafețele de teren pe care sefaceaccesul într-o stare de curăţenie rezonabilă şi le va repara
în timpul execuţiei lucrărilor.

La terminarea utilizării căilor de acces, executantul va aduce suprafeţele la o condiţie
celpuţin egală cu cea dinaintea folosirii lor.

d) Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul

1.2.2. Soluţia Tehnică

Documentele care au statla baza elaborării lucră

- Contractde prestări servicii nr. 13 / 27.05.2021;
- Certificat de urbanism;
- Documentaţia „Modernizarea iluminatului public în Comuna Sepreuș- Satul Sepreuș-

parţial” — Faza D.AL.I.;
- avizeși acordurila faza DALI;
- date culese din teren.

a) Caracteristici tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţi

Pornind de la prescripțiile impuse de standardele în vigoare şi dela o serie de alte
constatări din terenîn cadrul proiectului se propun următoarele lucrări principale:

- crearea unui sistem nou de iluminat public, prin înlocuirea aparatelor existente pe
stalpii existenti cu aparate de iluminat bazate pe tehnologia LED pentru a îndeplini atât
parametrii cantitativi (luminanţă, nivel de iluminare) cât şi parametrii calitativi impuşi
(uniformităţi generale şi longitudinale, indici de orbire, redarea culorilor, eto.);

- implementarea unui sistem de comandă şi control printr-un sistem inteligent de
management prin telegestiune care va monitoriza în timp real comanda şi starea de
funcţionare a aparatelorde iluminat;

Obiectivul generalal proiectului, care se urmăreşteafi atins este următorul:

Modernizarea iluminatului public în Comuna Sepreuș- Satul Sepreuș-parţial, careîn
prezent nu asigură un iluminat conform standardelor.

autoritateaNaţională de Regfeieatăre
Caşi obiective specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizar&ă $iădităHivestiţii,

cevor influenţa direct viaţa locuitorilor şi bugetul local, amintiri: ing. TRANCĂU EUGEN

Vercaatodfledefanaemișiloi de

za
doneea irrmătoaselani.2017

1. Reducerea consumului de energie electricăşi implicit al

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin
soluţii tehnice:

|
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/ Modernizarea. sistemului de iluminat public prin inlocuirea cu aparate
echipate cu tehnologie LED

„. Achiziţionarea și instalarea sistemelor de dimareltelegestiune care permit
reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

2. Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public
Atingerea acestui obiectiv specific se va realizaprin implementarea următoarelor

soluţii tehnice:
/ Aparatele noi care sevor montape stâlpii existenti, vor fi echipate cu driver

de comandă, capabil să funcţioneze cu sisteme de management prin

telegestiune.
/. Toate aparatele noi instalate vorfi noi şi voravea garanţie minim 5 ani şi

durata defuncționare minim 100.000 ore.În acest fel se va reduce numărul
intervențiilor pentru întreţinere şi mentenanţă.

3. Realizarea unui iluminat la care să respecte prevederile standardului european în

iluminatul public SR EN 13201/2015 şi ale standardelor din seria SR EN 60589

pentru Corpuri de iluminat.

Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor
soluţii tehnice:

“. Aparatele de iluminat sevor monta pentru a se obțineun iluminat uniform şi
deointensitate constantă.

4. Ameliorarea securităţii, siguranței şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte:
_ iluminatul public este recunoscutca un element important de combatere a delicvenţei
în orașe, în timp ce iluminatul stradal intervine în reducerea numărului de accidente
nocturne;
- respectarea calculelor luminotehnice, în alegerea aparatelor de iluminat astfel încât
parametrii indicilor de orbire, în special pentru conducătorii auto,să fie îndepliniţi
conform standardelor în vigoare.

5. Diminuarea poluării luminoase, prin:
- amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
- folosirea corectă a distribuţiilor simetrice şi asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în

special în zonele unde parametrii principali măsuraţi sunt cei ai nivelului de iluminare;
„ orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, săfie cât mai aproape de
orizontală (înclinare maximă admisă de 159);
- evitarea supra-iluminării, evitarea depășiri zonei publicede iluminat;
- aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcţia opusă
iluminării
- alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încâț fluxul lurvinas.să,fie
dirijatîn proporție de 90%-100% către emisferainfă preauiol iai

|
- evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparale de iluminat multiple);ceiing. RANCA |

6. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția nediuluis:prinie-7iojindomeniul

- alegerea unor aparate de iluminat care sunț realizațelidin Sigăiflabile,
ecologice, care respectă regulile de conservare al eîăr în

plus posibilitatea de
alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;
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- realizarea tuturor echipamentelor aferente sistemului de iluminat vor fi din materiale

reciclabile, carevor respecta normele de conservare a mediului.

Alegerea acestui scenariul se justifică prin următoarele avantaje:

- obținerea unui sistem nou, modernşi uniform din perspectiva iluminatului, care va

aduce reducerea pentru o parte din costuri: atât întreţinerii cât şi prin. diminuarea pierderilor

şi dezechilibrelorde retea;
. din punct de vedere luminotehnic vorfi eliminate zonele cu umbrăşi întuneric, în zona

pistelor de bicicliști și a trecerilor de pietoni:
_ controlul de la distanţa al SIP şi posibilitatea de a modifica scenariile privind

pornire/oprirea şi dimmingul aparatelor de iluminat;
informarea în timp real privind apariţia defecţiunilor în sistem sau a funcţionării

defectuoase a unuia dintre elemente;
- creşterea confortului vizualşi al siguranţei atât pentru conducătorii auto, cât şi pentru

pietonii angajaţiîn trafic în zonelede risc;
_ scăderea consumului de energie electrică prin folosirea sistemului inteligent de

management prin telegestiune.

Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de

iluminat aşa cum sunt definiţi în standardul SR EN 13201/2015 şi vor trebui să obțină

următoarele valori măsurabile după finalizarea investiţ

- luminanţa: > decât nivelul minim admis de standard;
- uniformitatea longitudinală: > decăt nivelul minim admis de standard;
_ uniformitatea transversala: > decăt nivelul minim admisde standard;
- gradul de orbire al conducătorului auto: < decât nivelul maxim admis de standard;
- gradul de iluminareal vecinătăţilor: > decât nivelul minim admis de standard;

- consum energetic:< decât nivelul actual;
- reducere consum si costuri: minim 77%.

Caracteristicile tehnice sunt determinate de soluţia SIP aleasă şi suntîn strânsă
legătură cu parametrii specifici. Acestea sunt specifice soluţiei:

tipul de aparate de iluminat alese si caracteristicile acestora: vezi desoriere fisa
tehnica;
- tipul sistemului de control: vezi descriere în fișa tehnică;
- programul de functionare a iluminatului;
- scenariile de functionare in regim full (aparatele sunt aprinse la intensitate maxima) ;

(regim de dimming (aparatele lucreazain regim redus de intensitate cu reduceri de

pâna la 90% - in cazul celor echipate cu senzor PIR-saw:pâna,Jai5O?:n;oâziăl aalor
fara senzor PIR ).

| fn domeniul Energiei

îng. TRANCĂU A| Veriicator de Zeo înl domeniul
instalaţiilor electrie€ tehnologice

106,04 2017.Autorizaţia nr. 20172004
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b) Varianta constructivă de realizare a investiţiei

e Iluminatpublic, aparate de iluminat

Iluminatul de pe străzile vizate în proiect se va realiza prin înlocuirea aparatelorde
iluminat pe stâlpii existenți cu aparate de iluminat LED echipate cu sistem de telegestiune.

Pornind de la ipoteza utilizării unei distanţei medii, relativ constante între doi stâlpi
consecutivi, ținând cont de retragerea acestora faţă de planul util diferenţierea peclase de
iluminat a sistemului. de iluminat, putem să deducem că necesarul de aparate de iluminat
peniru realizarea unui iluminat public conform standardelor este de 301 buc. Poziţia acestora
se regăsește în planurile desituaţie.

Aparatele de iluminatnoi vorfi aleseîn fun:

fişele de produs (anexate prezentei documentații
management prin telegestiune al SIP.

S-a ales această variantă constructivă de realizarea investiiei deoarece îndeplineşte
toate cerinţele temei de proiectare și standardele în vigoareși totodată sistemul de iluminat
public actual nu atinge parametrii impuși de standardele și normativele în vigoare.

Defalcarea sistemelorde iluminat pe fiecaretronson, în funcție de tipul acestuia și

zona pecareo deservește, se poate urmări în tabelul de mai jos:

ie de criteriile pe care le-am enunțat în
și vorfi integrate într-un sistem de

. z za. j

Li a E E|oo.€£ =îl de ss |îile.|îa|E52| si
=|3 Sa E [Es cE| 51| SSE|£$
3 z 5
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_

ci a
Strada Principală Calea |

1 1
-

Moneasa - DJ793
M4 | 78 50|7500 6250 AIL1- 50|Hersilia Sturza - Integral

1 = Nanci - Integral M6 129 30 4500 3750 AIL2- 30W
| Primaria Veche Integral

Ciprian Porumbescu -
Ţ

Partial
|

Czaran- Integral
2 3 Avocat Cacior - Integral M6 94 20 3000 2500 AIL2- 20W

Prof. Mihai Inteleptu- Partial
Viorelelor- Integral

Dr. Marius Sturza - Integral
TOTAL 301

Fiitoritavea Naţională ZEREgEGeREaFe
în domeniul Energiei

Tabel 1 Evaluarea sistemului de iluminatpublic proiectat. "TRANCÂU EUGEN

Calitatea aparatelor de iluminat şi a surselor luminoaă rstgotuedrd la
deosebită în realizareaunui iluminat adecvat, care influenţează-în 'm6ă' difgef/păfăriâtii
luminotehnici ai soluţiei ce urmează a se adopta prin proiect, precum şi asupra costurilor
ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.
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Aparatele echipate cu surse LED şi-au dovediîn ultimii ani avantajele, atât din punct de

vedere al fiabilităţii cât şi din punct de vedere al consumurilor şi de aceeaau fost alese ca

soluţie pentru investiţia primăriei.

Soluţia recomandată asigură un sistem de iluminat modern, cu eficienţă luminoasăşi
energetică ridicată, cuodurată de viaţă mare, cu cheltuieli de întreţinere şi exploatare reduse,

Note:
Alimentarea tuturoraparatelor de iluminat nou montate cu energie electrică pentru

iluminatul public se va face așa cum sunt alimentate și în momentul de faţă aparatele
existente.

Termenul maxim de realizare a lucrărilorde execuţie este de 6 săptămâni de zile de

la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

c) Trasarea lucrărilor

Lucrările care urmează a se realiza se vor preda de către proiectantul lucrării la

solicitarea beneficiarului, executantului lucrării, prin procesverbalde predare — preluare lucrări

spre execuţie.
La predarea lucrărilor în scopul execuţieivor fi convocați de asemenea reprezentanții

reţelelor utilitare existente în zonă (dacă este cazul), conform certificatului de urbanism.
Proiectantul vaidentifica / picheta în teren, împreună cu executantul, amplasamentul

stâlpilor existnţi pe care se vor monta aparatele de iluminat în conformitate cu planurile de
situaţie proiectatedin prezentul proiect.

d) Protejarea lucrărilor executate şi a materialelordin şantier

Executantul trebuie să asigure lucrările de execuţie, dotările şi materialele împotriva
degradării şi furturilor până la recepţionarea lucrărilor de către beneficiar.

Responsabiltatea protejării lucrărilor executate şi depozitării materialelor pe şantier
până la PIFaobiectivului revine executantului

e) Organizarea de şantier

Organizarea deşantier pentru lucrările de faţă sevarealiza în zona obiectivului. Nu

sunt necesare lucrări de demolări sau devieri de rețele.
Executantului ii revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum işi organizează

şantierul. Acestaeste responsabil şi are obligaţia să asigure» aonstituirea;spațiilor:necesâre,
activităţii de supraveghere a execuţiei, realizării lucrărilor de montajşitestaigipretăditi şi pentrul

depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiţi, dupagaz:iv uGEN
Se va întocmi un Proces Verbal de predare-primire amplasament" că proprietarul

terenului. Veriticator de proiecte/în domeniul

ii Și . insţalaţiilor electrice tehnologice
în vederea pregătirii execuţiei lucrărilor, trebuieuiS&e|Seirparourgă;/oprin "grija

responsabilului de lucrare, în general, următoarele etape:
- studierea documentaţiei tehnice de proiectare privind suficiența şi conţinutul pieselor
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utilajelor necesare Ia lucrare.
Totodată executantul este obligat să asigure o structură de organizare care cuprinde

personal calificat, cu experiență şi suficient din punct de vedere numeric, pentru a asigura
respectarea riguroasă a programului de lucruşi prevederile contractului.

În organizarea de șantier propusă va fi expusă structura personalului, cu toate detaliile

profesionale ale fiecărui post, conţinând: calificarea, experiența, specializarea, etc.

Executantul trebuie să comunice investitorului numele "RESPOSABILULUI TEHNIC”,

care trebuie să fie atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrările din partea executantului
1 contractantului.

Capitolul Il

II. Memorii tehnice pe specialitati

a) Memoriu de arhitectură
Nu este cazul.

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii

Nu este cazul.

litaţilor de instalaţii, cu precizarea echipării

1. Memoriu tehnic instalaţii electrice - situația proiectată

Luorarea este determinată de necesitatea înlocuirii aparatelor de iluminatexistente cu
aparate bazate pe tehnologia LED și instalarea unui sistem de management prin telegestiune
aferente investiţiei "MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA SEPREUŞ-
SATUL SEPREUŞ- PARȚIAL”.

Instalaţia de utilizare prevăzută în această lucrare conţine:
e rețea de iluminat public pentru iluminatul rutier și pietonal;

Autoritatea Naţională de Negiementare
Iluminatul public trebuie să îndeplinească cohdiţile prevăzută fdertinormele

luminotehnice, fiziologice, de siguranţăacirculației în urmăţoarele;șongiți;cv suGeN
- utilizarea raţională a energiei electrice: E! posibilitatea de optimizare a consumului şia contr utipiarecare să preia și să îmbunătăţească o serie defuncțiuni ale-servieiul a pilblicz
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor electricede iluminat.

Prin această abordare, se realizează obiectivul propus pentru zonele vizate, iar
beneficiile obținute în urma realizării vor fi: eficientizarea și modernizarea sistemului de
iluminat public, monitorizare şi control deIa distanţă al noului SIP, ameliorarea securităţii,
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siguranței şi confortului cetățenilor pe timpde noapte, prin aducerea iluminatului stradal la

valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale şi internaţionale.

Categoriaşi clasade importanță:

în conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) lucrarea se încadreazăîn categoria de

importanță C, lucrări de importanță normală.
Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranţei

construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează în clasa de importanță III —

construcţii de importanţă medie (normala) a construcţilor din "Regulamentul privind stabilirea

categoriei de importanţă a construcţilor” aprobat cu Ordinul MLPATnr. 31/N din 2 oct. 1995.

r electrice dePentru realizarea investiţiei din punct de vedereal instala
utilizare se vorrealiza următoarele lucrări de bază:

- Deconectare sistem de iluminat;
- Demontarea aparatelor de iluminat public existente;
- Demontarea braţelor şibrăărilor de prindere existenteunde estecazul (78 buc. ) ;

- Montarea brațelor și brățărilor noi( unde estecazul - Dy 793 — 78 buc.) ;

- Montarea aparatelor de iluminat public pestâlpii existenți;
- Realizarea conexiunilor pentru senzori şi aparate de iluminat;
_ Instalarea sistemului de management prin telegestiune;
- Configurare iniţială sistem de telegestiune;
- Testare, verificare şi punere în funcţiune.

Lucrările se vor executa conform normativelor şi fişelor tehnologice învigoare,
respectând următoarele documente de referință aplicabile la execuţia lucrărilor:

_NTE 0014/08/00 — Normativ pentru alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;
_ NTE 005/06/00 — Normativ privind metodele şi elementele de calculal siguranţei în

funcţionarea instalaţiilor energetice;
_NTE 006/06/2000 — Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scc. în rețelele
electrice cu tensiunea sub 1 KV

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
—.NTE 009/10/00 - Regulament general de manevreîn instalaţii electrice (înlocuieste PE

118/92);
_ NTE 4041/03/00 - Metodologie privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor în
instalaţii electrice de distribuţie 1 — 110 KV (înlocuieste PE 135/91).
172011 - Normativ privind proiectarea, execuţia și exploatarea instalaţiilor electriceaferente
clădirilor;

- PE 003/84 - Nomenclatorul de verificări, încercări și probe'Brivindimontajul, punerea În.
funcţiune și darea în exploatare a instalaţiilor electrice; în domeniul Energiei

E

- PE 009/1993 — Norme generale de prevenire, stingere şi Hotare fimpotriva incendiilor, pentru
ramura energiei electrice şi termice; Veliitaraa 7,
_ PE 103/1992- Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verifi ereiiifepan kibe

cureniilor de ia nr. 201720026/06.09 3017
la solicitări mecanice şi termice în condi
- PE 118/1994 — Normativ de încercări şi măsurători la echipamente și instalaţii electrice;
- PE 128/1990 — Regulamentde exploatare tehnicăa liniilor în cablu;
- PE 132/2003 — Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuţie publică;
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_ PE 155/1992 - Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri

civile;
-1 RE-1p 30/2004 — Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ:
14 RE-lp 45-90 Îndreptar de proiectare a protecţiilor prin relee şi siguranţe fuzibile în posturile

de transformare şiîn reţeauade j-t.;
-1RE-lp 49-86 - Îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuţie publică;
13.1. RE-142 - Instrucţiuni de lucru sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune;
"SR CEI 60050(195):2006 -Vocabular electrotehnic internaţional. Legare la pământ și

protecţie împotriva şocurilor electrice;
- SR CEI 60050(826):2006-Vocabular electrotehnic internaţional. Instalatii electrice;
_ SR CEI 60050(461):1996-Vocabular electrotehnic internaţional. Cabluri electrice;
- SR EN 60228:2005 - Conductoare pentru cabluri izolate;
1 SR CEI 60364-5-53:2005 - Instalaţii electrice în construcţii. Alegerea și instalarea
echipamentelor electrice;

- CEI -50(441)/84 - Aparataj şisiguranțe fuzibile;
_ SR HD 60364-4-443:2007 - Instalaţii electrice în construcţii. Protecţie pentru asigurarea
securităţii Protecţie împotriva supratensiunilor. Protecţie împotriva supratensiunilor de origine
atmosferica sau de comutație;
- SR HD 384.4.41 S2:2004 /A1:2004- Instalaţii electrice în construcţii. Măsuri deprotecție
pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva șocurilor electrice;
- SR HD 384.6.61 S2: 2004- Instalaţii electrice în construcții. Verificări. Verificări la punerea
în funcţiune;
_ SR CEI 60446:2003 - Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric;
- SR EN 60529: 1995 / A1: 2003 - Gradede protecție asigurate prin carcase (cod IP);

- SR EN 60847: 2004 - Aparataj de joasă tensiune;
- SR EN 61082: 2002 - Elaborarea documentelor utilizate în electrotehnică;

SR CEI 61200-4130:2005 - Ghid pentru instalaţii electrice. Protecţia împotriva atingerilor
indirecte. Întreruperea automatăa alimentării,
- STAS 2612:1987 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise;
- STAS 4102:1985 - Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ;
- STAS 6865:1989 - Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electricefixe;
- STAS 7334/83- Instalaţii de legare la pământ de protecţie;
- STAS 12604-87 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale;
- STAS 12604/89- Protecţia împotriva electrocutărilor,

- STAS 12604/5-90 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice. fixe.

Prescripţii de proiectare, execuţie și verificare.
- STAS 9436/1:1973 - Cabluri şi conducte electrice. Clasificare și principii de simbolizare;
Cablurile şi materialele de furnitură, accesoriile vorfi fabricateşi testate în conformitate cu
prevederile:

_ ORD. ANRE 35/2002- Normativ tehnic de reparații la echipamentele și instalațiile
energetice (înlocuiește PE 0I6/96);
- FT-4/93 - Încercări, verificări și măsurători executate la cablu;
- Legea 10/1995 - Privind calitatea în construcții;

- Legea 13/2007- Legea energiei electrice, actualizată cu sompletările,și medificările, (nare
Masai su ep

în domeniul Energiei
- Legea 50/1991 — Privind autorizarea executării lucrăriloț de construcții, icață, cu

modificările și completările ulterioare; grabi DER

- Legea265 /2006- Pentru aprobarea O.U. 195/2005 privind Prăterţia-Medditalu: în domeniul

- Legea 319/2006 — Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;|aulanaone ed9o17
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_SR CEI 60229:1999 - Încercările mantalelor exterioare ale cablurilor având o funcţie specială
de protecţie şi care sunt aplicate prin extrudare;
- SR EN 60230:2002- Încercărila impulsale cablurilor şi accesoriilor acestora;
- SR CEI 60332:2005 - Încercările cablurilor electrice şi cu fibre optice supuse Ia foc;

1 SR EN 60811:2005 - Metode de încercare comune pentru materialele de izolaţie şi de manta
ale vcablurilor electrice;
- ST70-97 - Accesorii pentru cabluri de energie de 0,6/1-12/20KV;

_VDE 0295- Cabluri şi conductori pentru instalaţiile de forţă;
ZADE 0276 - Cabluri cu izolaţie din polietilenă termoplastică şi reticulată cu tensiuni nominale

Uo/U: 6/10KV; 12/20KV; 18/30KV;
- SR EN 13201/2015 — Iluminat public;
- SR EN 60598 — Corpuri de iluminat;
- CIE 115/2010 Lighting of roads for motor and pedestrian traffic;

- Sisteme de iluminat interiorși exterior — 2001 — C. Bianchi, N. Mira, D. Morolodo;

- CIE 194/2011 Onsite Measurement of the Photometric Properties of Road and Tunnel

Lighting;
- CIE TC 5.14 Maintenance of outdoor lighting systems;
- CNADNR — Ghidul privind condițiile de iluminat Ia drumurile naţionaleși autostrăzi;

- CIE 136/2000 report - Guide to thelighting of urban areas;
-NP 062-02 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutierșipietonal;
- SR EN 40 — Stâlpi pentru iluminat public;
- DTN-ST-15-077 - BLOC DE MĂSURARE ŞI PROTECȚIE TRIFAZAT BMPT;

_DTN-ST-15-078 - BLOC DE MĂSURARE ŞI PROTECȚIE MONOFAZAT BMPM;

- DTN-ITI-1/2015- instrucţiune, privind semnalizarea instalaţiilor electrice;
- ST-17 — Accesorii pt. cabluri m.t. cu izolație XLPE;
-S.T.nr: 46 - Firide principale de branșament E1....E6; E1M...EGM;

- SIT. nr: 42 Prize de pamânt pentru LEA 20 KVși LEA 0,4 KV;
- SIT. nr: 44 - Punct de aprindere iluminat public PAIp 1 (3);
- S.T. nr: 60 - Tuburicupereţi structuraţidin PE pentru protecţie cabluri electrice;
- ST- 38-2010- Clemeși armăturipentru linii electrice aeriene de joasă tensiune;
- ST-80-2010 - Cabluri şi conductoareizolate dejoasă tensiune;
- ST 113/2011- Firidăde distribuţie, contorizareși protecție, tip FDCP;
- HG 621/2005 - Gestionarea ambalajelorși a deșeurilor de ambalaje;
- HG 907/2016 - Privind etapele de elaborareși conținutul cadrual documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Documente referitoare Ia sistemul de managemental calității:

Executantul trebuie sa detina urmatoarele certificari :

Aztoritatea Naţională ae Keglementuri
ISO 9001:2015 în domenlui Energiei
ISO 14001 : 2015 ;
ISO 45001 : 2018 eVerificator de feri înhdoi iul

Neprezentarea certificarilor solicitate atrage dupa sine pieiliăţiiUlilCoeBealrertei
depuse de catre operatorul carenu detine certificarile de mai sus. DC
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Documente referitoare Ia cerintele legale de reglementare:

- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitateaîn constructii (fa.);
- Legeanr. 211/2011 - Privind regimul deseurilor (f.a.);
Legea nr. 440/2002 - Pentru aprobarea OG nr.95/199 privind calitatea lucrărilor de montaj

pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industrial (fa.);
- H 768/1997 - Pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii (f.a.);
2 HG 273/1994 - Privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și

instalații aferente acestora (f.a.),
- HGR nr. 235/2007- Privind gestionarea uleiurilor uzate (f.a.);
2 Ordinul nr. 293/1999 - Pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea

verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale:
- OU nr.195/2005- Privind protecţia mediului (f..);
2 Ordinul 756/1997 - Privind aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului

înconjurător (f-a.).

Descrierea lucrărilor proiectate:

Strada Principală Calea Moneasa—DJ 793

+ Iluminat public, stâlpi existenţi, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public sevor folosi 78 aparate de iluminat şi 78 de console care
sevor monta pe 78 stâlpi de beton existenţi la o înălțime totală de 9 m, amplasați la o spaţiere
de aproximativ 35 m şi o retragere de 1 m faţă de carosabil (în funcţie de profilul de calcul)

Aparatele noi de iluminat vorfi echipatecu controller pentru sistemul de telegestiunesi
senzorde prezenta PIR .

Pentru iluminarea carosabilului se vor folosi stâlpii de beton existenți, iar aparatele
de iluminatvorfi fixate de stâlp prin brațe de prindere cu lungimi de 1m, după cum urmează:

- 78 aparate de iluminat AIL1-50W, care vor aveaun flux luminos pe sursăde 6250
Im și o putere nominală de 50 W;

Alimentarea aparatelorde iluminat seva face de Ia rețeaua existentă prin cleme de
conexiuni cu cablu de tip RV-K 3x1,5 mmp, prin interiorul consolei de prindere a aparatului
de iluminat.

No
Înălţimea de montare a aparatelorde iluminat se referă la înălțimea de Ia planul util

(calea de circulaţie) până la punctul luminos.
Sistemele de iluminat proiectate vor asigura nivelele deiluminare corespunzătoare

claselorde iluminatîn care au fost încadrate:
- carosabil - clasa de iluminat M4;
Aparatele de iluminat proiectate voravea surse LED și vor fi integrate într.unsistem

il Autoritatea Naţioială de Kegiementare
inteligent de management prin telegestiune. e aea Energiei

ing. TRANCÂVPAGEN
Veriticator deBroigăte în domeniul
instalaţilor electrice tehnologice

Autorizaţia nr. 201720026/08.04, 2017
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integral, PrimariaSturza — Integral, Nanci
Veche - integral

e Iluminat public, stâlpi existenți, aparate de iluminat proiectate
Străzi secundare i

Pentru iluminatul public se vor folosi 129 aparate de iluminatcarese vormontape
129 stâlpi de beton existenți la o înălțime totală de 8 m, amplasați la o spaţiere de maxim 35

m şi o retragere de 1m faţăde carosabil (în funcţie de profilul de calcul).
Aparatele noi de iluminat vorfi echipate cucontroller pentru sistemul de telegestiune.
Pentru iluminarea carosabilului se vor folosi stâlpii de beton existenți, iar aparatele

de iluminatvorfi fixate de stâlp prin braţe de prinderecu lungimi de 1m, după cum urmează:
- 129 aparatede iluminat AIL2-30W, care vor avea un flux luminospesursăde 3750

Im şi o putere nominală de 30 W;

Alimentarea aparatelorde iluminatse va face de Ia rețeaua existentă prin cleme de
conexiuni cu cablu detip RV-K 3x1,5 mmp, prin interiorul consolei deprinderea aparatului
de iluminat.

Note:
Înălţimea de montare a aparatelorde iluminatse referă la înălțimeadela planul util

(caleade circulaţie) până la punctul luminos.
Sistemele de iluminat proiectate vorasigura nivelele de iluminare corespunzătoare

claselor de iluminat în care au fost încadrate:
- carosabil - clasa deiluminat M6;
Aparatele de iluminat proiectate voraveasurse LED șivorfi integrate într-unsistem

inteligent de management prin telegestiune.

Străzi secundare tip2 : Ciprian Porumbescu — Partial, Czaran — Integral, Avocat
Cacior — Integral, Prof. Mihai Inteleptu- Partial, Viorelelor- Integral, Dr. Marius

Sturza- Integral

e Iluminat public, stâlpi existenţi, aparate de iluminat proiectate

Pentru iluminatul public se vor folosi 94 aparate de iluminatcare se vor monta pe
94 stalpi de beton existenţi la o înălțime totală de 8 m, amplasați la o spaţiere de maxim 35 m
şio retragere de O m faţă decarosabil (în funcție de profilul de calcul).

Aparatele noide iluminat vor fi echipate cu controller pentru sistemul de telegestiune
Pentru iluminarea carosabilului sevorfolosi stâlpii de beton existenţi, iar aparatele

de iluminatvorfi fixate de stâlp prin brațe de prindere cu lungimi de 1m, după cum urmează:
_ 94 aparate de iluminat AIL3-20W, care vor aveaun flux luminos pe sursăde 2500

Im şi o putere nominală de 20 W;

Alimentarea aparatelor de iluminat se vaface de la rețeaua existentă prin cleme de,

conexiuni cu cablu de tip RV-K 3x1,5 mmp,prin interiorul c soldidurede iluminat
Note: ing. TRANCZA ELIGEN

Înălţimea de montare a aparatelorde iluminatse referă (a, fnălțimea iăroilețtiă
(calea de circulaţie) până la punctulluminos. îmselalor elice iohnplogiee,„,

Sistemele de iluminat proiectate vor asigura nivelele_dă!
claselor de iluminat în care au fost încadrate:

- carosabil - clasadeiluminat MG;
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Aparatele de iluminat proiectate vor aveasurse LED și vorfi integrate într-unsistem
inteligent de management prin telegestiune.

Lucrări de montare a noilor aparate de iluminat public

+ Legaturi electrice la reteauadeiluminat public:

Inainte de demontarea aparatelor existentesi a consolelor( undeeste cazul — DJ 793,

78 buc. ), se varealiza deconectarea de la reteaua de iluminat public prin demontarea clemelor

de legatura aferente.
Dupa montarea noilor aparate, legaturile la reteaua electrica se vorreface cu cleme de

legatura in cazul L.E.A. clasic sau cu CDD-uri in cazul conductoarelor torsadate. Alimentarea

aparatelor seva facecu conductorde 1.5 mmp.
Petoate strazile conectarea la reteaua trifazata sevaface in mod alternativ pe fiecare

faza. Acest lucru se va realiza conectand aparatele din 3 in 3 pe aceeasi faza. Ex: Primul

aparat de pe strada se va lega la faza L1; al doi-lea la faza L2; al trei-leala faza L3, al patru-
leala faza L1; al cinci-lea la faza L2; al sase-leaIa faza L3; etc.

In acest mod se va realizaoincarcarecat mai uniforma a circuitelor si nuse vor

intampina supraincarcari ale fazelor.

*.Lucrari de demontare a aparatelordeiluminat existentesi a consolelor:
Se vor demonta aparatele de iluminat existente. Dupa demontarea aparatelor de

iluminat se vor demontasi consolele existente ( doar pe DJ 793 - 78 Buc. ). Acestea sevor
colectasi depozita in spatii special amenajate, apartinand beneficiarului. Consolele care se
prezinta intr-o stare fizica buna vorfi curatate si refolosite pe alte străzi, in conformitate cu

lungimealor si rezultatele obtinute in calculele luminotehnice pentru aceste strazi.

Aparatele vor fi depozitate in primafaza in spatiile de depozitare ale primariei si apoi vor fi
preluate n mod gratuit de firme specializate in reciclarea produselor electrioe in urma solicitarii

expresea reprezentantilor primariei.

«Lucrari de montare a aparatelorde iluminat proiectatesi a consolelor:
Pentru a pastra o imagine de uniformitate consolele vor avea lungimi de 1 m, iar

înclinarea vafi de 5 grade in raport cuorizontala. Nu sevor accepta alte lungime ale bratelor

noi sau alta inclinare. In cazul in care in urma proiectelor luminotehnice rezulta alta inclinare
necesarapentruaparate, aceasta se va realiza prin ajustarea unghiului de montaj din sistemul

de prindereal aparatului.
Bratele vor fi prinse destalpi prin 2 bratari metalice;dli ele -zincaţe profilate

pentru fiecare tip de stalp existent. Se vor acceptasi solutii de pri 06caleara
tip Obo).(ip ) ing. TRANCĂU BUGEN

Retelele de alimentare cu energie electrica a iluminatului! publici punetele d

racordare sunt existente si nu constituie parte a prezenți,Brejett;"Acesteia geinanaria
neschimbate.
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. Cerintetehnice minime impuse sistemelor de iluminat

2.1. Aparate deiluminat
Aparatedeiluminatcu LED

Vor avea următoarele caracteristici:

_. Fiecare corp de iluminatvafi integrat într-un sistem de control fără fir care permite

controlul de Ia distanță ( controller);
_- Aparatele de iluminat stradale vor fi integrate într-un sistem de control şivor i

integrate într-un sistem de telegestiune ;
_ Fiecare aparatde iluminat va conţine toate componentele hardware necesare
_ Fiecare aparatde iluminat careva fi montat pe strazile principale ( AIL 1 vezi Anexa)

vafi echipat cu senzor PIR integrat în controller pentru detecția mişcării;
- Alimentare electrica: 230 +/- 15 % VI50 Hz. ;

. Grad de protecție compartimentoptic (minim) IP66;
- Grad de protecție compartiment accesorii electrice (minim) IP66 ;

- Rezistență la impact IK10 ;

-. Clasa de izolaţie electrică: Clasa | sau Il ;
_ Carcasa aparatului este realizată din aluminiu turnatsub presiune sau aluminiu

extrudat;
_. Difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană cu rezistență la impact sau

policarbonat ;

_. Distribuţia luminoasă vafi de tip stradal şi nu vafi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi
tip de lentilă specifică, care reproduce distribuția luminoasă completăa aparatului de
iluminat ;

_ Fluxul luminos totalal aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri

şi/sau de curentul aplicatla bornele LED-urilor;
_ compartimentul accesoriilor electrice şi compartimentul optic vor constitui incinte

separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul

în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuareade
remedieri;

- compartimentul optic trebuie săpermită deschidereasa pentru operaţii de
mentenanţă, chiar și prin intermediul unor unelte. Pentruafariltanegllaerementenanţă, acesta trebuie să poată fi deschis înti-tin iniasesound; tirabi ră
deteriorarea componenielor aparatului de iluminatnu sf,acceptăapa dgiluminai
la care difuzorul este lipit de carcasă;

- compartimentul accesorii electriceva trebui să pe mii IABerau
de mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor fătde
mentenanţă, acesta trebuie să poatăfi deschis într-un interval scurt de timp, fără
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;
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- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a
permite schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, dupa terminarea
perioadei de garantie;

- placa LED vafi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite
extragerea rapidăacăldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va aveaşi rolul
de radiator;

- placa LED'vafi compusă din minim 6 LED-uri, indiferent de tehnologia de fabricaţie a
LED-ului, pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis
de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;

- Sistemulde montaj vafi din aluminiu turnat laînaltă presiune șivafi vopsit în
culoarea aparatului de iluminat.

- Sistemulde montaj va permite montarea pebraţsauîn varf de stâlpsi înclinare
ajustabilă;

- Aparatele de iluminatvorfi integrate într-un sistem de telegestiune fărăfir care
permite controlul individual al aparatelor de iluminat și când este detectată prezența
prin intermediul senzorului de mișcareintegratcu sistem de telegestiune, respectiv a
sistemului de telegestiune.

-  Echiparecu sursă luminoasă tip LED de mareputere (seva preciza modelul şi
producătorul):

o temperatura deculoare Te= 4000:10% ;

o. indicele de redareal culorilor Ra270;- Aparatul de iluminateste prevăzut în interior cu protecţie la descărcări atmosferice,
protecţie Ia scurtcircuit si conector tip baioneta sau alt tip de conector caresă permită
intreruperea rapidă a alimentării in momentul deschiderii carcasei;

-  Balastul electronic programabil, certificat SR sau D4i, compatibil cutipul de sursă
luminoasă utilizată, va avea minim următoarele funcţii:

o asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,90, pentru functionare la 100%;
o. permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelorde control,

celpuţin prin protocoalele de comunicare DALIsau 1-10V:o permite reducerea fluxului luminos cu minim 75% din valoarea fluxului nominal,
în trepte de minim 1%;

- Aparatul permite menţinerea constantăafluxului luminos în timp al surselor LED, prin
intermediul driver-ului electronic ;

- Aparatul deiluminatva permiteca la 100 000ore de funcţionare fluxul luminos să nu
se deprecieze cu mai mult de 20% la o rata de caderede maxim 10% (L80810). ;- Funcţionare la Ta= -30 -+50"C;

- Protectie încorporată la descărcări si supratensiuni atmosferice de pânăla 10KV,
pentrutoate componentele electronice integrateîn aparatul de iluminat;

= La solicitarea beneficiarului, aparatul de iluminat va,putea fivopșitjnorice, culoare
ce uloarRAL. în domeniul Energiei are

elit i ing. TRANCĂU EICondiţii privind conformitatea cu standarde! relevarite NUGEN
Verițicator de pr&foct/în bomeniulnsiiaiilorel |

Corpurile de iluminat ce urmeazăafi montatepriniproieei

ver
îndepliniii toarele
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cerințe minime:

Seva prezenta declaratie de conformitate CE
Sevaprezenta certificat si raport de testare EMC, care vaconfirma respectarea
următoarelor standarde: EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547;2009 ; EN 61000-3-
2:2014 ; ENG1000-3-3:2002
Seva prezenta declaraţie RoHS insoţita de certificatsi raport de testare, care va
confirma respectarea urmatoarelor standarde : IEC62321-4:2013+AMD1:2017 ;

1EG62321-5:2013 ; IEC62321-6:2015 ; IEC62321-7-1:2015 ; IEC62321-7-2:2017 ;

IEC 62321-8:2017
Seva prezenta certificat si raport detestarea gradului de etanşeitate IP66, careva
confirma îndeplinirea valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:
EN60529:1991+A1:2000+A2:2013

Se vaprezenta certificat si raport de testarea rezistenţei la impactIK10, careva
confirma îndeplinirea valorii minimesolicitate. Testul va fi in conformitatecu: EN

62262:2002
Seva prezenta certificatsi raport de testare LVD, care va confirma indeplinirea
urmatoarelor standarde : EN60598-1:2015-+A1:2018 ; EN60598-2-3:2003+A1:2011
Se vor prezenta certificari ENEC si ENEC+ pentru aparatele ofertate

Nota: Nerespectarea conditiilor tehnice impuse, sau utilizarea unor aparate de
iluminat care nu se incadreaza in TOTALITATE in specificatiile tehnice, vor ducela
invalidarea calculelor luminotehnice si la nerespectarea nivelului de iluminare impus,
implicit la respingereaoferteica neconformă.

Aparatelede iluminatvorfi din matei e ecologice şi reciclabi

2.2. Brate şi brățări de prindere aparate de iluminat

o. Bratde prindere confecţionatdin țeavăde oţel zincatIa cald conform SR EN ISO 1461,
cu diametrul exterior: 42-60 mm ;

o Bratul are forma curbată, fărăpuncte de sudură;
o Dimensiuni: lungimea bratului pe orizontala estede:

L=2m;
o Unghiuri de inclinare: din considerente estetice, unghiul de inclinare al bratului de

prindere este 5* fatade planul orizontal;
o Prinderea carjelor pe stalpi seface cu bratari pereche din platbanda galvanizata cu

latime de 40 mm si grosime de 4 mm, iar strangerea bratarilor seface cu şuruburi,
piuliţe şi şaibe dimensionate;

sea Naţională de Reglementare
Autoritati Soentut Energiei

2.3. Sistemul de management prin telegestiunans. TRANCĂU EPGEN

Sole (n domeniulVeriticator de proj

STG prin elementele sale componente(hardware şi software) itatea
să controleze, să monitorizeze, sa măsoare si sa gestion: parametrioptimi
a rețelei de iluminat public stradalși pietonal a unei localităţi, indiferent de poziţia geografica
a acesteia, tipologia rețelei de alimentare cu energie electrica sau alte condiţii locale de
funcţionare a sistemului de iluminat public, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii
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de CO2, de consum de energieelectricasi de costuri de exploataresi îmbunătăţind, in
același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public

COMPONENTELE SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE:
COMPONENTE HARDWARE

CONTROLER LAMPA STRADALĂ LED:
Lampile LED vor fi echipate cu dispozitive compatibile, in concordanta cu aparatele de
iluminat propuse -

Caracteristici şi Funcţionalităţi
- Modul Pornit/Oprit se va programa cu Senzor Crepuscular;
- Modul Dimming se va putea programapepaliere orare și zile ale săptămânii,
independent pe fiecare dispozitiv si în baza citrilor efectuatede Senzorii de Mișcare! și/sau
Volum de Trafic, Astfel, pe fiecare palier orar prestabilit dimarea se va realiza dinamic pe
ficare corp de iluminat, in intervalul de intensitate luminoasa prestabilit,in functie de
informatiile primite de la aparatele de iluminat vecine prin intermediul retelei „Mesh”.

Funcționarea dinamică intuitivă va asigura reducerea consumului de energie a corpului de
iluminat cu până la 90%;

SENZORUL DE MISCARE PIR trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici minime:
- SMPIR HS, pentru zone unde înălțime de montaj nu depășește 12 m, detecție
orizontală/verticală ;

- Compatibilitate cu dispozitivele de control;
- Compatibil cu modul de funcţionare dinamicăadispozitivelor de control, în funcție de
volumul de trafic.

SISTEMUL DE TELEGESTIUNE ASIGURĂ:

- Crearea automataa unei reţele locale wireless de tip “MESH”, frecvențaradio minim 2.420
GHz și maxim 2.480 GHz, minim 6 canale, cu posibilitatea de scanare si identificare a
reţelelor radio disponibile, măsurării puterii semnalului şi migrarea dispozitivului în funcţie de
lungimea de bandă disponibilă sau cel mai puţin ocupată,.
- Comunicare radio codificata tip AES 128 biţi;
- Securizarea dispozitivului si/sau a grupurilor care conţin dispozitive printr-un cod PIN

- integrarea automată prin scanarea unui Cod/Imagini detip QR (Răspuns Rapid);
- Posibilitatede integrare a iluminatului festiv pe ieșire separata, precum si a altor
consumatori permanenți sau ocazionali, pentru aceștia trebuind sa poată fi controlata cel

puţin oprirea sau pornirea, atât dupăun program prestabilit, catsi pe bazade comenzi
manuale, fără a fi influenţată funcţionarea aparatului de iluminat. Fiecare dispozitiv de
control individual utilizat in aparatele de iluminatva fi capabil sa controleze funcţionarea
independentaa cel puţin 2 sarcini electrice diferite (1 aparat de iluminat+ alt consumator);
- Posibilitatea de comandăaunui releu electronic +;12V.max20mAji de Reglementare

. Posibilitatea de instalare la maxim 250de aparate in vederăerettini SPtăHiâmiterii d
date a urmatorilor senzori: PM2.5, PM 10, CO2, Staţie Meteo (ge Ma, rea
temperaturii, umiditatii si viteza vantului); E Zn vomeniul
+ Controlul, monitorizarea, măsurarea și gestionareaveee! (39 va faceatat

local, prin utlizarea unui USB-Dongle cu acces securizat, dăjȘi prin aoneciai4414 SENlăr,

. Menţinerea constantă a fluxului luminos (Consts nimeriOutput), ce permite
compensarea deprecierii fiuxului luminosal unui aparat de iluminat şi elimină costurile
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suplimentare datorate supradimensionării iniţialeafluxului luminos şi implicit, a puterii

absorbite;
- Utilizarea doara fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output) ce permite

utilizarea în permanenţăa unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea
nominală a acesteia;
. Modificarea dinamicăa fluxului luninos (după programe prestabilite, definite de
beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cudiferite procente faţă defluxul luminos

nominal, pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte sau
alte condiţii predefinite.
. Controlerul trebuie să permită ca aparatul de iluminat conectatla un senzor să
răspundă prin creşterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc
condiţie limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să
permită modificarea timpilor de menţinere a fluxului luminos!a nivelul prestabilit;
- Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor puteafi
transmise cel puţin la nivel de punct luminos, la nivel de grupde funcționare (grup de lucru)

sau la nivel de oraș, în "timp real" (timp derăspunsin teren maxim 10 secunde; in interfaţa
datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute );

- Programareaşi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de
funcţionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de
beneficiar, în funcţie de densitatea traficului, încadrarea viitoarea străzilor/zonelor de trafio,

evenimente temporare, eto.;
- Permite configurareaacel puţin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcţionare) diferite:
M2, M3, MA, MS, C, intersecţii, treceripietoni, parcări, pietonal Ia carepot fi alocate oricare
dinire aparatele de iluminat existente în sistemulde control/oricare din prizele de alimentareailuminatului festiv, în funcție de aplicaţia deservită (iluminat stradal, iluminat parcări,
iluminattreceri de pietoni, iluminat festiv, etc).În caz de nevoie, aceste aparatede iluminat

pot fi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcţionare) sau de
durată lungă, sărbători, ete
+ Fiecare grup de lucrupermite cel puţin 2 scenarii de funcţionare, definitîn funcție de
zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și 1 scenariu pentru zilele de sfârșit de

săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile
de sfârșit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare;
- În cazul de defect al dispozitivului, aparatele de iluminat vor funcţiona normal;
.. Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare
de funcţionare sistem / aparatede iluminat;
- Rapoartele generate vor fi disponibile sivorputea fi accesate cu minim 5 ani in urma
de la data interogării;
- Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea
automată, a unui grup saua întregului sistem, pentru situaţii de urgențăsau evenimente
programate;

- “interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocarea datelor de tip istoric, ce
vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puţin la intervale de60 de minute,
iar datele detip "valoriîn timp real” (live values) trebuie afișate cel puţin la itoralde 10
minute. Ambii parametri vorfi configurabil, a cerere, într-un ră făăț ji țățerțngalțu enare

intereței utilizator; Elia
În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentarii cu engrgieăleciiipăTăFA GEN

dispozitivelor de control local si/sau zonal, după revenirea alimentării sisteanii

de
FAR!FOhui

trebuie să fie operaţional în maximum 2 minutesisă transi ită dateâni'sistemrin manxi

minute; L_Autorizaţia

nr
J026/08.0Â.2017
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+ Permite actualizarea de softwarepentru dispozitivele de control, fărăalte costuri

suplimentare, prin intermediul rețelei de control, de la distanţă, dacă acestea sunt necesare
la un moment dat;
+ Identificareași afișarea dispozitivelor vecine;
+. Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat cu furnizarea a minim următoarelor
date:
+ Nivelul de dimming dinamic la momentul interogării;
- Nivelul de dimming programat la momentul interogării (minim/maxim);
- Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, petoatadurata de
funcţionare;

Nivelul de tensiune la momentul interogării (V);
Valoarea curentului la momentul interogării (MA);
Valoarea puterii consumatein momentul interogării (W);
Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz);
Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (IX);

Temperatura exterioara la momentul interogării (*C);
Valoarea iluminării la careeste programata fotocelula sa pornească aparatul de

iluminat(x);
+ Valoarea iluminării la careeste programata fotocelula sa oprească aparatul de
iluminat (X);
-  Datasiora locala:
- Regimul de comutareprogramat;
» Energia electrică salvatăîn kWh şi %;
- “Transmitere de mesaje de eroare(nueste disponibil/eroare necunoscută/temperatură
ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori, etc. );
+ Starea șicalitatea comunicaţiei existente atât între dispozitivele de control ale
aparatelorde iluminat cât și a Gateway-urilor;
+ Monitorizare activa si protecție pentru temperatura modulului LED;
+ Afişarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viaţă;
- Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare
dispozitiv, totalore de funcționare, data punerii în funcţiune).

GATEWAY/CONCENTRATOR DE DATE

Gateway-ul trebuie sa asigureafișaresi controlprin intermendiul unui ecran tactil de minim
4” TFT, un consum scazutde energie electrica (maxim 2W) si trebuie safie alimentat la o
tensiune de 12-28 VDC/300 mA. Gateway-ul se conectează automat la lămpile echipate cu
controler și trebuie sa comunice cu serverele șiutilizatorii utilizând unul din urmatoarele tipuri
de conectivitate:
= de date mobilă tip GSM/GPRS/UMTS;
. GSM/LTE; i
. prin cablu de rețea Ethernet 10/100 BASE-TX ari WLARE: "RANC VIPIGEN

Veriticator de frgi&cte în domeniul
Un gateway monitorizează și controlează pana la 250|ai j i

controlere, Este prevăzut cu extensii analog și digitale mădul PARA
legare a senzorilor crepusculari sau de mișcare, port USB şi SIM card.
Caracteristici şi funcţionalităţi minime ce trebuie indeplinite desistemul gateway:
. Conectare automata la rețeaua locale de tip “MESH”, frecvenţa radio minim 2.420
GHz şi maxim 2.480 GHz;

Autoritatea Najouată de itegiementureîn domeniul Energiei
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. Conectarea la servereutilizând rețele de date mobilă tip GSM/GPRS/UMTS sau
GSM/LTE;

-”- Conectarea la servere utilizând reţele de date prin cablu de rețea Ethernet 10/100

BASE-TX ori WLAN;
Comunicare radiocodificata tip AES 128 biţi:
Securizarea dispozitivului prin cod PIN;
Securizareacartelei GSM prin cod PIN;
Consum redus de electricitate până la 2 W;
Afişarea minimă dedate pe ecranul propriu:
Datasiora locală;
Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectate direct);
Stare șitip de conectarela Server (GSM / WLAN);
Prezența şistarea senzorilor saua extensiilor digitale/analog;
Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi

CPU/SLC);
+ “Posibilitatea interogării fiecărui Gateway prin interfaţa WEB, cu furnizareaa minim

următoarelor date:
-  Datasiora locală;
- Coordonate GSM;
_ Stare sistem (dispozitive monitorizate/dispozitive conectatedirect);
- Stare şitip de conectare Ia Server (GSM / WLAN);
- Calitate semnal GSM/GPRSILTE;
- Operator GSM;
- Adresa IP;
- Securizarea dispozitivului sia cartelei GSM prin cod PIN;
- Prezenţa și starea senzorilor sauaextensiilor digitale/analog;
- Alte datede identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, temperaturi
CPU/SLC);
interogarea defecţiunilor (nu este disponibil/ eroare necunoscută / defecte sistem de

operare / defecte senzori, / etc.);
-- Afişareastatisticelorenergetice (Grafice / Rapoarte Lunareși Anuale);
-  Exportde dateîn formatMicrosoft Excel sau Open Document.

COMPONENTE SOFTWARE/ SISTEME DE OPERARE

a SISTEM DE OPERARE LOCAL;
b. SISTEM DE OPERARE WEB-BROWSER (REMOTE);

a.  SISTEMDE OPERARE LOCAL
Sistemulde operare trebuie sa fie in Limba Românășiva rula doar pe platformele Windows.

Instalarea seva puteafaceatât pe Laptopcâtși pe Tableta. Cu rolul de punere in funcțiune
a sistemelor instalate și monitorizare dar și de control local a dispozitivelor din Sistemul De

Telegestiune, cand nu exista transmisie de date celulare. Accesula rețeau locălă!detipare
“MESH” (frecvenţa radio minim 2.420 GHz și maxim 2.480 GHz) să vanreănzărpiihti-un un |

dispozitiv USB-Dongle securizat. ing. TRANCÂU EUGEN
Caracteristici și funcţionalităţi minimece trebuie indeplinite de, siși (omul de:

? e local:
1

|

- i i ă erilicaor de pfoieie în domeniul
Identificarea dispozitivelor ONLINE; instalaţiilor electrice tehnologice.

si Identificarea dispozitivelor INVECINATE; Autorizaţia nr.201720026/08,04 2017
_

+ Afişarea dispozitivelor grupate pestrada, zona, cartier, oraşe ete. Aceste grupuri vor
puteafi denumite de utilizator si li se vor puteaaloca programe de dimming comune;
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+ Să asigurecontrolul si monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat (astfel

încat fiecare aparat de iluminat sa poatăfi pomit/oprit sau sai se regleze intensitatea
luminoasaatât in mod automat, conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori cat
Si in mod manual) șisă permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de aparate de iluminat
.. Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminat şi a grupurilor de aparate de

iluminat cu furnizareaa minim următoarelor date:
- Nivelul de dimming la momentul interogării;
. Nivelul de dimming programat, la momentul interogării:
. Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării,pe toata duratade
funcţionare;

Nivelul de tensiunela momentul interogării (V);
Valoareacurentului la momentul interogării (mA);
Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W);
Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz);
Valoarea iluminării naturale la momentul interogării (X);

Temperatura exterioara la momentul interogării (*C);
Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa porneascăaparatul de

iluminat(Ix);
+ Valoarea iluminării la care este programata fotocelula sa oprească aparatul de
iluminat (IX);
ă Data si ora locala;
- Regimul de comutare programat;
- Energia electrică salvatăîn kWhși %;
. Citirea mesajelor deeroare(nueste disponibil/eroare necunoscută/temperatură
ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori, etc.);
* Stareași calitatea comunicaţiei existenteatât între dispozitivele de control ale
aparatelor de iluminat cât și a Gateway-urilor;
. Monitorizare activa si protecție pentru temperatura modulului LED;
. Afişareadatelor de trafic și contorizare amănunțită a volumului de trafic;
- Afişarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viață;
- Alte datede identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare
dispozitiv, total orede funcţionare, data punerii în funcţiune);
. Modul Pornit/Oprit se va putea programacuajutorul Senzorului Crepuscular;
. Modul Dimmingse va putea programa șiîn funcţie de folosirea Senzorilor de Mișcare/
RADAR şi/sau Volum de Trafic, pe paliere orare și zile ale săptămânii independent pe
fiecare dispozitiv sau/și grupuri de dispozitive;
+ Volumul de Trafic se va măsura în intervale de timp prestabilite (1-60 minute);
+. Setări pentru determinarea tipului desursa dimabilă (analog 1-10 V/ analog inversată
1-10 V/ PWMsi PWM inversată / DALI Logaritmic și Liniar);
. Adăugarea / Modificarea/ Salvarea pofilelor de puterea lămpilor LED;
. Preluarea automată a datelor de măsură pentru AiaSRpei, Reglementare

. Mentinerea constantăa fluxului luminos (Constant Lumef Oltpub,

că
peiinite

compensarea deprecierii fluxului luminosal unui aparat de tegpretatetipantei,suplimentare datorate supradimensionării iniţiale a flukului luminos, și iâpliitRuptețih
absorbite; instalaţiilor electrice tehnologice
-  Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea-ai aVB%â/BFCE BOdilui în
ore de funcţionareși procente ( 50,000-100.000 / 80 %);
- Uţiizarea doara fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea în permanenţăa unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea
nominală a acesteia;
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+ Modificarea dinamicăafluxului luminos (după programe prestabilite, definite de
beneficiar), ce permite reducerea fiuxului luminoscu diferite procentefață de fluxul luminos
nominal, pe anumitepaliereorare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte sau
alte condiţii predefinite.
-  Idenţificare Controler, care trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un

senzor să răspundă prin creșterea fluxului luminos Ia nivelul prestabilit, în cazul în carese
îndeplinesc condiţiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control
trebuie să permită modificarea timpilor de menţinere a fluxului luminosla nivelul prestabilit;
- Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, cevor puteafi
transmise celpuţin la nivelde punct luminos, la niveldegrup defunctionare sau Ia nivelde
oraș în "timp real” (timpde răspuns in teren maxim 10 secunde; in interfața datelevorfi
actualizate automatIa un interval de maxim 15 minute);
- Programareaşi reprogramarea facilă, ori de câteoriestenecesar,a unor profile de
funcționare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de
beneficiar, în funcţie de densitatea traficului, încadrarea viitoarea străzilor/zonelorde trafic,
evenimente temporare;
- Permite configurareaacel puţin 10 grupuride lucru (scenarii de funcționare) diferite:
CLASA M, CLASAC, intersecţi treceripietoni, parcări, pietonal la carepotfi alocate oricare
dintre aparatele de iluminat existente în sistemulde control/oricare din prizele de alimentareailuminatului festiv, în funcţie de aplicaţia deservită (iluminat stradal, iluminat parcări,
iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În caz denevoie, aceste aparatede iluminat
potfi transferate într-un mod facil pealte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de
durată lungă, sărbători, etc.;
- Fiecare grupde lucru permite cel puţin 2 scenarii de funcţionare, definit în funcție de
zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoare și1 scenariu pentru zilele desfârșit de
săptămână). Această măsurăse impune deoarece traficul în oraș este diferit în serile/nopțile
de sfârșit de săptămână, comparativ cucele aferente zilelor lucrătoare;
+ Identificarea automatăalămpilor învecinate si alocarea funcţionării de tip Lămpi
Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+8... B comandă A+B+C...n,
+ Programarea unui număr nelimitatde lămpi să funcționeze in funcție de volumulde
trafic detectat, reducândsau crescând intensitatea luminoasăin funcție de numărul de
autovehicule care parcurg traseul într-un interval orar;

- Posibilitatea deaaloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea
automată, a unui grup sau a întregului sistem, pentru situații de urgență sau evenimente
programate;
- Deoarece iluminatul festiv prezinta o componentadinamica, ce se modificade la anla
an, sistemul de control trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat echipat
cudispozitivde control, controlul individual si pe baza de scenarii defuncționare diferenţiateailuminatului festiv (ex. Aparatul de iluminat public își reducefiuxul luminos la ora 22:00 de
la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de la același dispozitiv de control se
stinge intre orele 24:00 — 5:00);
- Scanaresiidentificareareţelelor radio disponibile, măsurării puterii semnaluluiși
migrarea dispozitivului în funcţie de lungimea de bandă disponibilă saucel mai puţin
ocupată, fără servicii GSM separate; itoritaica Napoauimide Negleniehiăi,
+ Securizarea accesului folosind un cod PIN; Aa
+ Încărcarea hărților OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, 'aeolb-urid5 hi PxiȘtăn |

acoperire de date, pentru verificarea sistemelor instalată; voriticatorde. A. Identificareași poziţionarea pe hartă dacă Laptoj ul/Tabletaieste-dotat gu'reoeptor
GPS;

utorizaţia
nr.

2017200, 8.04.2017

. Încărcarea manuală /automatăaversiunilor noi Firmware;



ALBA IULIA, Str. Mihai Eminescu Nr:12
RO asaAN ALBA PROIECT ooprolecconeulingresproiecicoi ro

CONSULTING SRL "Tal: 3400)758 309 598

- Raportarea oricăror defecţiuni desistem identificate;
. Să permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei interfeţe

Programabile de Aplicaţii ( API);
- “Posibilitatea de a emitesi exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare
de funcţionare sistem/aparatede iluminat;
. Rapoartele generate vor fi disponibili sivor puteafi accesate in urmacu minim 5 ani
de la data interogării
+ interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocare a datelor de tip istoric, ce
vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facăcel puţin Ia intervale de 60 de minute,

iar datele detip "valori în timp real" (live values) trebuie afișate celpuţin la interval de10
minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul
interfeţei utilizator.
- interogarea manuală, accesarea datele in mod real, se vorexporta in formate
Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunaresi anuale)

b.SISTEM DE OPERARE WEB BROWSER

Sistemul de operarevafi in Limba Română șiva rula pe oricare browser, atât sub Windows
Os dar şi MAC OS, pe tabletasautelefon mobil, accesul find posibilde peorice cu browser

incorporat si cu internet activ .

Caracteristici și funcţionalităţi minime ce trebuie indeplinite de sistemulde operare Web
Browser:
+ Identificarea dispozitivelor ONLINE;
+ Identificarea dispozitivelor INVECINATE;
- Afişarea dispozitivelor grupate pestrada, zona, cartier, oraşe etc. Aceste grupuri vor
putea fi denumite deutilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;
- Localizarea pe hartă pentruafi identificat cu ușurință;
- Date de identificare produse, producători, furnizori, locul instalării, data punerii in

funcţiune, componente interne (driver, modul optic,etc) şi adăugarea documentelor( facturi,
fise tehnice, etc);
- Să asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecărui aparat de iluminat (astfel
încât fiecare aparatde iluminat sa poatăfi pornit/oprit sausa i se regleze intensitatea
luminoasa atât in mod automat, conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori cat
si in mod manual) și să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de aparatede iluminat.
- Posibilitatea interogării fiecărui aparat de iluminatși a grupurilor de aparate de
iluminat cu furnizarea a minim următoarelor date:
- Nivelul de dimming la momentul interogării;
+ Nivelul de dimming programat, la momentul interogării;
+ Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalării, pe toata durata de
funcționare;

Nivelul de tensiune la momentul interogării (V);
Valoarea curentului la momentul interogării (mA);utorirates naţionais ae Kegiementure
Valoarea puterii consumate in momentul interogării (W);î domeniul Energiei
Valoarea frecventei la momentul interogării (Hz; spe RANCĂUEUGEN |

xlValoarea iluminării naturale la momentul interogării (IX) za |

Temperatura exterioara la momentul interogării( =C)E!icato! de preieete dn domeniul
Instalaţiitor electrice, Barat e !ipomeaseă apatăti] der- Valoarea iluminării la care este programata fot

iluminat (IX);
_

«Valoarea iluminării la careeste programata fotocelula sa oprească aparatul de
iluminat (IX);
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+ Datasiora locala;
- Regimul de comutare programat;
+ Energia electrică salvată în KWh şi %;
. Gitirea mesajelor de eroare (nueste disponibil/eroare necunoscută/temperatură
ridicată modul LED sau temperatură exterioară/defecte senzori, / eto.);
. Starea șicalitatea comunicaţiei existente atatîntre dispozitivele de control ale

aparatelor de iluminatcât și a Gateway-urilor;
--- Monitorizareactiva si protecție pentru temperatura modulului LED;
- Afişarea datelor de trafic şi contorizare amănunțită a volumului de trafic;
.- Afişarea oricăror informaţii de laalţi senzori compatibil(Staţii Meteo, Senzori PM2.5,

PM10, etc)
- "Afişarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viață;

«Alte datede identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Număr identificare
dispozitiv, total orede funcționare, data punerii în funcţiune);
- “Modul Pornit/Oprit seva putea programa cu ajutorul Senzorului Crepuscular,
- Modul Dimming se va putea programa șiîn funcție de folosirea Senzorilor de Mişcare/
RADAR şi/sau Volum de Trafic, pe paliere orare şi zile ale săptămânii independent pe
fiecare dispozitiv sau/și grupuri de dispozitive;
«Volumul deTrafic se va măsuraîn intervale de timp prestabilite (1-60 minute);
- Adăugarea / Modificarea / Salvarea pofilelor deputerealămpilorLED;
..Preluarea automatăadatelorde măsură pentru DALI 2.0 / SR Driver

-  Menţinerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite

compensarea deprecierii fluxului luminosalunui aparat de iluminatși elimină costurile

suplimentare datorate supradimensionării iniţiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii

absorbite;
.  Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viata a LED-ului în

ore de funcţionare și procente ( 50,000-100,000 / 80 %):
- Utilizarea doara fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea în permanenţăa unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea
nominalăa acesteia;
. Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de

beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos
nominal, pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte sau
alte condiţii predefinite.
. “Identificare Controler, care trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un
senzor să răspundă prin creșterea fluxului luminosla nivelul prestabilit, în cazul în care se
îndeplinesc condiţiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control
trebuie săpermită modificarea timpilor de menţinerea fluxului luminos Ia nivelul prestabilit;
. “Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi
transmise celpuţin la nivelde punct luminos, la nivel degrup de functionare sau Ia nivel de
oraș în "timp real" (timpde răspuns in teren maxim 10 secundei, in. interfața dateleivorfiare
actualizate automatla un interval de maxim 15 minute); în domeniul Energiei

- Programareaşi reprogramarea facilă,ori de câtejori este neceşar, preție de
funcţionare economice ale iluminatului public, pentru diferite pălisreorare, definite de
beneficiar, în funcție de densitatea traficului, încadrarea| piSazi erstaievenimente temporare;

_ _
Autorizaţia nr. 201720026/08.04.2017

+ Permite contfigurareaa cel puţin 10 grupuride lucru(scenariide funcţionare) diferite:
CLASA M, CLASAC, intersecţii, treceripietoni, parcări, pietonal la care potfi alocateoricare
dintre aparatele de iluminat existenteîn sistemulde control/oricare din prizele de alimentare
a iluminatului festiv, în funcţie de aplicația deservită (iluminatstradal, iluminat parcări,
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iluminattreceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În cazde nevoie, aceste aparate de iluminat

potfi transferate într-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de funcționare) sau de
durată lungă, sărbători, etc.;
+ “Fiecare grupde lucru permite cel puţin 2 scenariide funcționare, definit în funcție de

zilele săptămânii (1 scenariu pentru zile lucrătoareși 1 scenariu pentru zilele de sfârşit de

săptămână). Această măsură se impune deoarece traficul în orașeste diferitîn serile/nopţie
de sfârşit de săptămână, comparativ cu cele aferente zilelor lucrătoare;
:- Identificarea automată a lămpilor învecinatesi alocarea funcţionării detip Lămpi

Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+8... B comandă A+B+C...n,
+ “Programarea unui număr nelimitat de lămpi săfuncţioneze in funcţie de volumul de

trafic detectat, reducândsau crescând intensitatea luminoasă in funcţie de numărul de

autovehicule care parcurg traseul într-un interval orar;
- “Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea
automată, a unui grup sau a întregului sistem, pentru situaţii de urgență sau evenimente
programate;
. “Deoarece iluminatul festiv prezinta o componenta dinamica, ce se modifica de la an la

an, sistemul de control trebuie sa permită, prin intermediul fiecărui aparat de iluminat echipat
cu dispozitiv de control, controlul individual si pe bazadescenarii de funcţionare diferenţiate
a iluminatului festiv (ex. Aparatul de iluminat public își reduce fluxul luminos Ia ora 22:00 de

la nivelul 75%, iar ghirlanda luminoasa alimentata de Ia același dispozitiv decontrol se
stinge intre orele 24:00 — 5:00);
+ Securizarea accesului folosind un cod PIN;
-- încărcarea manuală /automatăaversiunilor noi Firmware;
- Raportarea oricăror defecţiuni de sistem identificate;
. Să permită interconectareacu o platforma de terță parte prin intermediul unei interfeţe
Programabile de Aplicaţii ( API);
. “Posibilitatea de a emite si exporta rapoartein timp real despre consum, defecte, stare
de funcționare sistem/aparate de iluminat;
- Rapoartele generate vor fi disponibili si vor puteafi accesate in urma cu minim 5 ani
de la data interogării
- Interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocare a datelor de tip istoric, ce
vorfi folosite în raportări ulterioare, trebuie săse facă celpuţin Ia intervale de 60 de minute,
iar datele detip "valoriîn timp real” (live values) trebuie afişate cel puţin Ia interval de 10

minute. Ambii parametri vorfi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul
interfeţei utilizator;
. interogarea manuală, accesarea datele in mod real, sevor exporta in formate
Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, săptămânale, lunaresi anuale);
+ Integrare GIS pentru diferite elementele identificate (Stâlpi, Posturi de transformare,
Panouri Electrice de distribuitei, GAZ, Apa/Canal, Parcaje, etc.) cu posibilitatea deatribuire a
informaţiilorce țin de mentenanța acestora dar și de inventarierea lor;
.  Operarea unui plan de mentenanţă, cu sarcini şirapoarte calendaristice, ușorde
integrat; „masea nugonai de ele|

în domeniul Energiei
CERTIFICARI SISTEM TELEGESTIUNE:

în dome 5
| înu TRANCĂU EUGEN

Se va prezenta raport de testare pentru Standard: | yuiicatui aeștoleple 1%

Aemeniul
ţilor electrice tehnologice

EN 300 328 V1.8.1:2012-06 |

nr, 201720026/08.0Ă, 2047
EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011

EN 301 489-17 V2.2.1 : 2012
EN / IEC 61000-6-2: 2005



ALBA IULIA, St. MaiEminescu 12
((AA ) ru sibăproticiaeALBA PROIECT cnieeiieeerlecieoneinere!

CONSULTING SRL Mar atoy7e8 300

EN 61000-6-3: 2007 / A1 : 2011
IEC 61000-6-3: 2006 / A1 : 2010

2.4. Cabluri

2.4.1. Cablu RV-K — 3x1,5 mmp

Construcţie :

Conductor din cupru electrolitic, conform normei Europene EN 60228
izolaţie: polietilenă recticulară
Domeniu de utilizare: uz industrial, in aer liber, in tubsau pat de cabluri, ingropat,
mediu umed

Date tehnice:

Standard de produs: EN 60228;
Tensiunea nominală: UO/U=0,6/1 KV;

Cadere de tensiune: 20.4 VIA*Km

Temperatura minima de servici: -15%C

Temperatura maxima de servici: 90%
Temperatura maxima de scurt-circuit: 250%C( maxim 5 sec.)
Raza minima de indoire: 5xDiametrul cablului
Diametru exterior inf. : 11,6 mm;
Masă: 155 kg/km;
Clasa de flexibilitate 5.

Capitolul Ii
i auea a de ReglementareBreviare de calcul „muvore pan geeg

îng. PTRANCĂU EUGEN
eriticator derPTBigAte în domeniul

Vertical electfice tehnologice iAutorizaţia nr. 2017; )026/08.04 2117

Pentru proiectarea noului sistem de iluminatpublic s-au folosit următoarele calcule:
- calcule luminotehnice;
- calcule devize de investiţie;
- calcule căderide tensiune și curent de scurtcircuit.
Dotări: unităţi grafice, plotter, imprimantă, birotică;
Resurse umaneşi financiare: proiectanți, devizieri, desenatori.

3.1. Programe decalcul utilizate
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3.2. Rezultatele breviarului de calcul luminotehnic

În varianta proiectată pentru toate situaţiileltipologiile, parametrii obținuti sunt în

conformitate cu standardul în vigoare SR EN 13201/2015. Calculele au fost efectuate folosind

un factor de menţinere de 0,8, ales în conformitate cu normativul, iar calcularea acestuia

fiind prezentată în paragrafele de mai jos:

MF= En/Ei

unde:

Em - iluminare / luminanţa MENȚINUTĂ

E; - iluminare / luminanţaINIŢIALĂ

MF=LLMFx LSFx LMF

unde:

LLMF — factor de menţinereafluxului luminos al sursei

LSF — factor de supravieţuire al sursei

LMF — factor de menţinere al aparatului deiluminat

Pentru calcularea factorului de menţinere în varianta proiectată, s-au ales aparatede
iluminat cu sursă luminoasă LED, distributie fotometrică destinată iluminatului rutier și a
trecerilor de pietoni, difuzor: din sticlă tratată termic plană, temperatura de culoare: 4000K

(neutru), grad de protecţie pentru compartimentul optic şi aparataj: IP66, rezistenţă la impact
a întregului aparat: minim IK10, deprecierea fluxului luminos al ledurilor: flux rezidualpeviaţă
Ta=255C, 100.000 (ore de utilizare): 350 mA: 90% (L90/810), gradul de redare al culorii de:
Ra270.

Programulde întreţinere: curăţare din 4 în4 ani (16.000h);
99 (L90/ 16.000 h);

,85 x 0,94 = 0,799

0,85 - 16.000 h/poluare ridicată / IP 66/difuzor: sticlă platăstareu Naţională dă Reglementare
0.94 — zona înălțimii de montare >7m, ciclu de curățare: 48 luni.in domeniul Energiei

ing. TRANCÂI EN

Veriicator de-AfjZbie în domeniul

Aşa cum s-a menţionatanterior la baza proiectării isterbălăroiarnăpubli3! iadal

şi pietonal stă Standardul SR EN 13201/2015 şi Normativulpentruproiectarea Sistemelor
de iluminat rutierşi pietonal-NP 062-02, din care se prezintă următoarele extrase:

MF = 0,99 X 1 X 0,799 = 0,80

Confortul vizual, precum şi securitatea participanţilor Ia trafic (rutier şi pietonal) sunt
scopurile principale ale iluminatului, în consecință acesta trebuie săfie de înaltă calitate

Siguranţa traficului. Atât pentru automobilişti cât şi pentru pietoni lumina este
sinonimă cu o creştere a siguranţei. Participantul Ia trafic distinge mai bine obstacolele şi
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identifică mai uşor semnalizările. Sensibilitatea la perceperea contrastelor va crește, acuitatea

sa vizuală variază de la 3/10* la 7,5/12*; limitele câmpului său vizual şi abilitatea sa de

apreciere a distanțelorvor deveni normale.

Sentimentul de securitate. Pentru pietoni lumina arevirtuţi de liniştireşi conferă un

sentiment de securitate. Dacă este dificil "să măsori sentimentele”, totuşi anchetele au

demonstrat de la ce punctun iluminat performant cântăreşteşi constituie un factor important
în aprecierea calităţii vieţii unei comunităţi. Un iluminatdecalitate face ca oamenii să se simtă

în siguranță şi mai protejaţi, fi încurajează să iasă seara, îmbunătăţeşte viaţa socială şi

culturala a unui oraş.

Confortul vizual. Ambientul luminos confortabil este influențat de distribuţia

luminanțelor atât în plan uti-carosabil, câtşi în câmpul vizual al observatorului. Minimalizarea

importanţei acestui criteriu de calitate duce la realizarea unor sisteme de iluminat

necorespunzătoare cu efecte negative asupra circulaţiei rutiere şi pietonale. Efectele

distribuţiei necorespunzătoare a luminanțelor, conduc la apariţia fenomenului de orbire de

inconfort şi incapacitate, cu consecințe directe asupra siguranței desfăşurării traficului rutier.

Aparatele (corpuri) de iluminat. Alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat
joacăun rol important în iluminatul urban, atât din punct de vedere funcţional, estatio cât şi din

punct de vedere economic. Aparatul de luminat trebuie să corespundă cerințelor de calitate

specificate în standardul SR EN 60598aflatîn vigoare în momentul aplicării prezentului
normativ, conform cu domeniul de utilizare. Aparatele de iluminatutilizate în rutier, pietonal şi
în iluminătul destinat tunelurilor şi pasajelor subterane trebuie alese astfel încât să seevite
apariţia poluării luminoase şi implicit.a unui consum inutil de energie electrică

Poluarea luminoasă trebuie săfie minimă.
Poluarea luminoasă este produsă de iluminarea urbană ineficientă, de iluminarea

incorectă a drumurilorşi autostrăzilor sau de iluminarea privată inadecvată şi provoacăoserie
întreagă de probleme. De aceea renunțarea la aparatele de tip glob sau similare este
recomandată şi necesară.

Poluarea luminoasă înseamnă:
- Probleme legatede securitate;
-  Imensecosturi energetice inutile;
- Distrugerea ecosistemelor bazate pe succesiunea noapte-zi;

Problemede sănătate la nivelul populaţiei;
- Reducerea activităţii observatoarelor astronomice, precum şi a astronomilor

Amatori;

Toate aparatele de iluminat care se vor implementaîn prezentul proiect vorfi bazate

pe tehnologie LED și vor fi echipate cu dispozitive de control individuale, fără fir (parte

eulua a sistemului de control) pentru comandaș i Căitrluj ințăepedetit ala ui de

Totodată aparatele de iluminatvor permite menţinereârcoistântă fatțItixijuățtuminos, în

timp al surselor de iluminat LED, prin intermediul dțiverșuluiglectrepi șiA <șiptemylui de
control. instalaţiilor electrice fehnologice

Autorizaţia nr. 201720026/08,04.2017

Pentru stabilirea soluției şi pentru dimensionarea sistemului de iluminat public aferent
zonelor vizates-a avutîn vedere respectarea standardului SR EN 13201-2015/2016.
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PARAMETRII TEHNICI CLASE DE ILUMINAT CONFORM SR13201

Cerinte minime pentru iluminatul suprafetei carosabile:

Luminanta mediepe suprafata decalculin conditiile suprafetei carosabile
Clasa uscate

sistemului de|Lmea ( minim ă ini ÎI azi :

D. me (minim|UD (minim)|UI(mimim)|Ti(maxim)|EIR (minim

cdim: 2 = III 2

M1 2,00 0,40 0,70 _10 0,35

e M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1.00 0.40 0,50 15 0.30

M5 0,50 35 0,40 15

M6 0.30 0,35 __| 00 20

Marimi luminotehnice (definitii)
Definitiile parametrilor luminotehnici conform SR EN 13201 „Iluminatul public -Partea
1 - Selectarea claselor deiluminat:

Luminanta mediea suprafetei de drum (a partii carosabile a unui drum) Lmed —

valoarea medie a luminantei pe suprafata de drum carosabil. Unitate de masura
candelape metru patrat (cd/m?). Aceasta este marimea luminotehnica definitorie
în cazul calculelor luminotehnice stradale, si nu iluminarea;
Uniformitatea generala a luminantei drumului UO — raportul dintre luminanta
minima masurata intru-un punct al suprafetei si luminanta medie;
Uniformitatea longitudinala a luminantei suprafetei drumului — raportul dintre
luminanta minima si amxima in lungul caii de circulatie, pe o directie data;
Indicele de prag: crestere pragului perceptieti vizuale in procente (TI) —

masurarea pierderii vizibiliatii provocatede orbirea fiziologica/de discontort de
la aparatele de iluminatale instalatiei de iluminat public.
Raportul de zona alaturata (al iluminarii partii carosabile a unui drum) (SR) —

raportul dintre iluminarea medie pe benzi situate in exteriorul marginilor
carosabilului soseleisi iluminarea medie pe benzi situate in interiorul acestor
margini. De exemplu poate fi vorba de trotuare, piste de bicilete, banda de
urgenta — daca aceasta nuafost cuprinsa in zona de studiu si este o zona
invecinata (sau adiacenta).

Grila de calcul pentru luminanta — conform cu SR EN 13201-2008 „ Iluminatul public —

Partea3 — Calculul performantelor
Pe directia longitudinala a zonei relevante, grila de calcul trebuie sa includa doua

aparate de iluminatde acelasi fel, primul aparat de iluminat fiind situat la GOm de observator.

Lagendă „„usuzitaveă Napionată de Kegiementare
| în domeniul Energiei

2 Câmpuge calul
—3 aățineafzonnivăesiiuevar

de
profecte în domeniul

cs ghnologice
4 UimudrSIRAI oa 0â.2017

i
3 Primu apart e mina: dr câmpul da cotă—

!

| ve rageANC EUGEN

Ț 6 Observator

Sul 47Direcția de observare



ALBA IULIA, Str. Mihai Eminescu Nr12
30392737no

ALBA PROIECT oratpuibaprolecieereunt re

CONSULTING SRL impera(700300598

Figura 2: Stabilirea grilei de calcul pentru luminanta

Determinarea pozitiei punctelor de calcul - conform cu SR EN 13201-2008 „Iluminatul public
-Partea3 — Calculul performantelor Ă

Punctele de calcul vorfi pozitionate Ia distante egale in grila de calcul, asa cum se arata in

figura urmatoare. LL
Primul si ultimul rand transversal al punctelor de calcul suntsituate la jumatate din distanta
longitudinala dintre punctele afiate la marginea campului de calcul.

asa
Legendă

1 Marginea benzii
2 Ufimu aparat de iluminat cn câmpul de calcul
3 Câmpulde calcul
3 Una cerral (axa) a denzi
$ Primu apara de lumirat Gin câmpul ce calcul
8 Direcţia de ooservare
7 Pozitia longiuinala observatorului
X indăcă nile puneăelr e calcul pe Grecie vanaversală şi longitudinal.

Figura 3: Pozitia punctelor de calcul

Calculele luminotehnice s-au efectuatfolosind programul de calcul Dialux Evo, certificat CIE.

Solutia proiectată pentru străzile studiate :

Clasa
Localitate Strada de

iluminat
Galea Moneasa - DJ 793 Integral|ME4__|

Ciprian Porumbescu - Partial MG

Hersilia Sturza Integral M&S

Nanci - Integral M6
Czaran- Integral MG

SERREUS
| Primaria Veche- Integral M6

Avocat Cacior- Integral MG

Prof. Mihai Inteleptu - Partial M6
Viorelelor- Integral MB

L_
Dr. Marius Sturza - Integral M6__]

Astfel pentru a păstra o uniformitate nu numai din! puiictis)e-Aederer Al; alsthbuţiei
luminoase cişial tipurilor de aparaiede iluminat vom avea următoarele iţuaţi:îng. TRANCAU EUGEN

Veriticator capia e în domeniul
instalaţiilor electrice tehnologice

Auiorizaţianr. 201720028/08 0â.2047
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e Strada Principală - Calea Moneasa — DJ793, clasa de iluminat MA, se vor monta

aparatedetip
. Aparat AIL 1, stradalcu LED care va aveaun flux luminos total de minim 6250

Im şi o putere de maxim 50W, pentru iluminatul căii de circulaţie;
. Apartul de iluminat AIL 1 va fi echipat cu controller pentru sistemul de

telegestiunecare va avea integrat senzor PIR. Controllerul cu senzor PIR

integrat vafi montat la partea inferioară a carcasei si va fi cuplat la aparat
printr-o mufă de tip Zhaga.

„. Pentru aparatele de iluminat tip AL 1 sevor inlocuiși consolele existente ( 78

Buc.).

e Străzi secundaretip 1 - Hersilia Sturza — Integral, Nanci— Integral, Primaria Veche
- Integral, clasa de iluminat MB, se vormontaaparate de tip:

- “Aparat AIL 2, stradal cu LED care va avea un flux luminos totalde minim 3750
Im şi o putere de maxim 30W,pentru iluminatul căii de circulaţie;

-.Apartul de iluminat AIL2 vafi echipat cu controller pentru sistemul de

telegestiune .Controllerul vafi montat la partea inferioarăacarcasei si va fi

cupiat la aparatprintr-o mufă de tip Zhaga.
- Pentru aparatele de iluminattip AIL 2 ( 129 buc.) se vor păstra consolele

existente.

e Străzi secundaretip 2 - Ciprian Porumbescu — Partial, Czaran- Integral, Avocat
Cacior — Integral, Prof. Mihai Inteleptu — Partial, Viorelelor — Integral, Dr. Marius
Sturza - Integral, clasade iluminat M6, sevor monta aparate detip.

- Aparat AlL 3, stradal cu LED carevaaveaun flux luminos totalde minim 2500
Im şi o putere de maxim 20W,pentru iluminatul căii de circulaţie;

-  Apartul de iluminat AIL3va fi echipat cu controller pentru sistemulde
telegestiune .Controllerul va fi montat la partea inferioară a carcasei si va fi

cuplat la aparatprintr-o mufăde tip Zhaga.
-.Pentru aparatele de iluminattip AIL 3 ( 94 buc.) sevorpăstra consolele

existente.
Calculele luminotehnice martor aferentecăilor de rulare sunt parte anexată a

prezentei documentaţii.

3.3. Dimensionareacircuitelor
Determinarea secţiunii conductoarelor electrice folositeîn circuitele electrice rezultă

din condiţia de stabilitate termică la încălzire. Secţiunile determinante se verifică la căderea
de tensiune.

zuvuritatea Najlotana ae mcziclientare
Alegerea secțiunii la încălzire.

|

în domeniul Energiei

Determinarea curentului de calcul se face astfel: înTRANCZI- Pentru circuite monofazate cu relația Vricnarde pededementa
N

instalaților ele
1=Pa/(Ufx cos e), Autorizaţi nr. 201720026/08,04 2017

- Pentru circuite trifazate, curelaţia:
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1=Pa/(N3x UL x cos o),

În care: 1 - curentul de calcul [A]

Pi - puterea instalată WI
Uf- tensiuneade fază M
UL- tensiuneade linie MI

cos g - factorul de putere
Verificare secţiunii Ia pierdereadetensiune

Determinarea pierderii de tensiune AU% se face astfel:
-.Pentru circuit monofazat, cu relația:

AU%=(2x100/x UfZ] x 2 [Pi x i/Si]

-.Pentru circuit trifazat, cu relația:
AU%=(100/yx ULZ] x £ [Pi x li/Si]

Unde au mai fost utilizate următoarele notații:
AU% - pierderea de tensiune [%1

y - conductivitatea materialului [m/Q mm2
ii. - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloană [m]

Si - secțiunea conductorului pe tronsonul de calcul [rmrmz]

Pentru secţiunile alese, pierderea de tensiune admisă de Ia punctul de racordare şi până
!a ultimul receptor nu trebuie să depășească următoarele valori:

_ 3% în cazul alimentării din rețeaua publicăde joasă tensiune;
5% pentru restul receptoarelor (forţă, etc.);

- 8% încazul alimentării din posturi de transformare sau centrale proprii.
La alimentarea unor surse izolate şi îndepărtate se admiteopierdere de tensiune de

maxim 10% din tensiunea nominalădeutilizare.
Prin calcul se determină secțiunea conductorului activ (fază), care în cazul distribuţiei

monofazate este egală cu secțiunea conductorului de nul. Pentru circuitele deiluminat
trifazate cu patru conductoare până la o secţiune de 16 mm=a conductoarelor de fază,

secţiunile minime admise indicate în Anexa 6 din Normativul 17-2011.

Cădereade tensiunea fost calculată pentru fiecarecircuit de alimentare, astfel avem:

=
—

Pa> Uxcosg
2x100AUY = zXxXP.X „ucmaten Naţională de Keglementare
PmUf în domeniul Energiei

Pn = Puterea nominală ,
și

Lungimea conductorului ing. TRANCÂU
FUGEN

Ur=Tensiunea (230 V)
|

Veriicator copie i(n/domeniul
Secti i il

il hnologice
ecţiunea nominală a conductorului instalaţiilor electrice tel

-.

| Autorizaţia nr. 201720026/08.04.2017
onductibiitate cupru

|__Autorizaţia

nr.
2017200286108,
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3.4. Protecţia circuitelor

Circuitele pentru iluminatși energie se vor proteja împotriva supracurenților careapar
datorită scurtcircuitelor sau suprasarcinilor. j

Protecţia seva realiza cu siguranțe MPR / separatoare verifcale cu MPR ce asigura
protecţia la suprasarcinăși scurtcircuit

Valoarea curentului nominal al siguranțelor vafi cel mult egal cu valoarea curentului

maxim admis în conductele ce trebuie protejate, după relaţia:

In-sig S Îmax-ad
Imag.—curentul nominal al disjunctorului automat. [A]

Imaxad — curentul maxim admis in conductele de protejat [A]

Valoarea curentului nominal al siguranței /z-sva fi egală cu cel mult 80% dar nu mai

puţin de 60% din valoarea curentului maxim admis în regim permanentîn conductele de

protejat /marad, după relatia;
0.6 Imax ad < In sig <0.8<0.8imax ad

ozitivele de protect următoarele situaţi

“pe conductele instalaţiei de protecţie (pămant, nul, etc);

Capitolul IV

IV. CAIET DE SARCINI

Partea electrică
Obiectivul caietului de sarcini
Obiectivul caietului de sarcini este aducerea iluminatului public la valorile cantitative

si calitative din prescriptiile nationalesi internationale in domeniu,cu diminuarea cheltuielilor

reale de functionare a sistemului de iluminat public. Indeplinirea obiectivelor se va realiza
prin:

- modernizarea iluminatului public prin inlocuirea aparatelor de iluminat existente, cu
aparatede iluminatcu tehnologie LED, care permit reglarea fluxului luminos prin
telegestiune petoti stalpii care apartin sistemului de iluminat public si fac obiectul proiectului;
- implementarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune.
Prin realizarea obiectivului si anume modernizarea iluminatului public stradal din Comuna
Sepreus se va obtine reducerea consumului de energie electrica, si implicit reducerea
costurilor datorate consumului de energie electrica, ameliorarea sigurantei traficului rutier si
pietonal; cresterea securitatii pentru persoane si bunuri, aducerea iluminațului,stradal la...
valorile cantitative si calitativedin prescriptiile nationale si internatiohal&meniui Energiei

-

ing. TRANCÂU RUGEN
Verificator de Cea a

or

d omei
|. instalaților clocite tohupamanlul

Autorizaţia nr. 201720026/0R.04.9117


