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Wymagania techniczne dla urządzeń i instalacji  

stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu 

 

 

 

2. Wymagania dla konstrukcji wsporczych (maszty, słupy z wysięgnikami, bramy 

sygnalizacyjne) 

a) maszty powinny być przykręcane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem 

śrub 4 x 164 mm; rozstaw ten nie dotyczy masztów o wysokości większej niż 3,50 m, 

b) słupy wysięgnikowe wykonane z rur zapewniających odpowiednią sztywność; połączenie słupa 

z wysięgnikiem – w kształcie łuku,   

c) pokrywy masztowe (szczytowe) i końce wysięgników muszą być bryzgoszczelne, lecz 

jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,  

d) pokrywy wnęk kablowych w masztach, słupach wysięgnikowych i słupach bramownic : 

bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,  

e) zabezpieczenie antykorozyjnie : 

- cynkowanie ogniowe (grubość cynkowania równomierna na całej powierzchni, nie 

mniejsza niż 80µm) oraz  

- malowanie farbą proszkową (fabryczne) przeznaczoną do powierzchni cynkowych; kolor 

RAL 7043.  

- malowanie emalią poliuretanową (konstrukcje istniejące) na podkładzie 

poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowanych; RAL7043. 

3. Wymagania dla sygnalizatorów świetlnych  

a) mocowanie dwupunktowe, 

b)  konsole umożliwiające mocowanie za pomocą opasek,  

c)  budowa modułowa umożliwiająca wykorzystanie elementów sygnalizatora w celach 

serwisowych, w tym co najmniej : wkłady diodowe typu LumiLED, soczewki, drzwiczki, 

daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy, 

d)  zaciski przyłączeniowe: sprężynowe, umieszczone w górnej komorze sygnałowej (kable 

wciągane bezpośrednio do sygnalizatora – bez złącza w słupie), 

e)  daszek mocowany tylko za pomocą elementów przewidzianych przez producenta, czyli bez 

dodatkowych elementów mocujących takich jak śruby, nity, kołki, 

f) wytrzymałość mechaniczna nie gorsza niż IR3, 

g)  obudowa wykonana z poliwęglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV, 

h)  drzwiczki wyposażone w uszczelkę obwodową, 

i) obudowa spełniająca wymagania IP 54, 

j) zakres pracy temperatury -40 ºC do +60 ºC, 

k) wkład diodowy o następujących cechach :  

 napięcie zasilania 42 V lub 40 V lub 230 z funkcją przyciemniania w zależności od 

typu zainstalowanego sterownika, 

 równomierność luminancji Lmax/Lmin < 10, 

 układ optyczny z zespołem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, który 

powoduje kompensację świecenia w przypadku uszkodzenia części diód,  

 klasa fantomowa co najmniej 4., 

 wytrzymałość mechaniczna soczewki nie gorsza niż IR3, 

 stopień ochrony IP 65, 

 montowany w drzwiczkach za pomocą elastycznej uszczelki. 

 

 


