Wymagania techniczne dla urządzeń i instalacji
stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu
wersja 1.5 z dnia 26.04.2019 r.

1. Wymagania dla sterowników sygnalizacji :
a) zarówno dla nowo powstających jak i przebudowywanych sygnalizacji, projekt musi zawierać
informację o punkcie z którego sterownik zostanie zasilony.
b) układ podtrzymania zasilania pozwalający na pracę sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory
i pozostałe urządzenia podłączone do sterownika) przez co najmniej 5 minut po zakończeniu
realizacji programu końcowego,
c) sterownik musi być wyposażony w interfejs obsługi (Ethernet),
d) obsługa źródeł światła o napięciu 230 V z funkcją przyciemniania,
e) sterownik musi zapewnić nadzór nad wszystkimi źródłami światła w sygnalizatorach z
dokładnością nie mniejszą niż 1 W i obsługiwać prawidłowo źródła światła o minimalnej mocy nie
większej niż 3 W,
f) wbudowane zintegrowane, charakteryzujące się stałym adresem IP, łącze transmisji danych
służące do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania, koordynacji
sterowników sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokołu TCP/IP, z
przepustowością minimum 1 Gbps,
g) zintegrowane łącze musi zapewnić transmisję danych (monitorowanie sygnalizacji oraz podgląd
obrazu wideo z kamer) zarówno poprzez sieć WAN jak i w sieci LAN łączącej sterownik z
serwerem systemu zarządzania firmy Global Traffic Systems (dawniej Vialis), MSR Traffic lub
Siemens, zlokalizowanym w Centrum Sterowania Ruchem,
h) zintegrowane łącze transmisji danych musi być zakończone gniazdem typu RJ45 w standardzie
Ethernet,
i) zintegrowane łącze transmisji danych musi, dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji,
umożliwiać dostęp tylko z określonych lokalizacji,
j) zintegrowane łącze transmisji obrazu wideo musi zapewnić możliwość ograniczania pasma tak,
aby nawet największe obciążenie łącza nie wpływało na jakość funkcjonowania monitoringu
sygnalizacji świetlnych i ich koordynacji,
k) sterownik winien być przystosowany do :
- przyciemniania sygnalizatorów wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na
współrzędne geograficzne Poznania; okres przyciemnienia : jedna godzina po zachodzie
słońca – jedna godzina przed wschodem słońca,
- blokowania sygnalizatorów akustycznych zasadniczych i pomocniczych w
programowanym czasie,
l) sterownik musi posiadać funkcje symulacji uszkodzonego elementu detekcji tj. utrzymywania się
granicznej wartości zgłoszenia lub jego braku wraz z możliwością deklarowania sposobu reakcji
sterownika na przekroczenie wartości granicznej tj. ignorowanie zgłoszenia, stałe zgłoszenie,
przełączenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgłoszenia.
m) Sterownik musi posiadać funkcjonalność generatora interwału czasowego zgłoszenia obecności na
każdym detektorze rozumianą jako ustawienie czasu co ile i na jaki czas detektor zostanie
zasymulowany –funkcja musi działać również w sposób autonomiczny w sterowniku bez potrzeby
połączenia z Centrum Sterowania Ruchem. Zadanie tych parametrów musi odbywać się zdalnie
oraz z panelu w sterowniku bez użycia dodatkowych urządzeń. Interwał czasowy musi zawierać
w sobie przedział od 30 sekund do 120 sekund.
n) Sterownik musi posiadać możliwość wprowadzenia haseł dostępowych dla obsługi.
o) ZDM musi posiadać hasła od najniższego do najwyższego poziomu obsługi.
p) Sterownik musi posiadać możliwość pełnej diagnozy usterek na panelu w sterowniku.
W przypadku konieczności stosowania dodatkowego zewnętrznego oprogramowania do diagnozy
należy takowe dostarczyć wraz z urządzeniami na których musi być zainstalowane.
q) Sterownik musi posiadać zabezpieczenie w przypadku nieobsłużonej grupy w zadanym czasie.
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r) Sterownik musi posiadać tzw. „czarną skrzynkę” tj. możliwość odtworzenia przez operatora
COSR historycznych przebiegów programów sygnalizacji świetlnej wraz z działaniem wszystkich
elementów detekcji.
s) Sterownik musi mieć możliwość weryfikacji poprawności meldunków radia VDV pojazdów (w
tym historycznych) przez operatora COSR poprzez wyeksportowanie wyników do arkusza
kalkulacyjnego.
t) szafa sterownika : aluminiowa, o podwójnych ściankach, z warstwą termoizolacyjną, z co najmniej
5-letnią gwarancją, zapewniająca swobodne ułożenie kabli i swobodny dostęp do listew
zaciskowych. Poprzez szafę sterownika rozumie się obudowę, w której znajdują się wszystkie
elementy składowe tj. m. in.: przełącznice, zasilacze, wideoserwery, itp.,
u) temperatura pracy :
- minimalna - nie wyższa niż -30OC,
- maksymalna - nie niższa niż +55OC.
v) listwy zaciskowe w szafie sterownika muszą gwarantować podłączenie kabli wprowadzonych do
sterownika w jednej linii, w przypadku połączeń kaskadowych wymaga się wyprowadzenia
osobnych połączeń umożliwiające bezpośrednie pomiary.
w) W DTR sterownika należy zamieścić szczegółowe schematy połączeń wszystkich kabli i
urządzeń.
x) Sterownik musi posiadać możliwość podglądu na wbudowanym wyświetlaczu parametrów
elektrycznych na wszystkich kanałach wyjściowych na grupy sygnałowe. parametry
y) W logach sterownika powinny być wskazane parametry elektryczne powodujące wyłączenie
awaryjne sterownika.
5. Wymagania dla zasilania urządzeń:
W przypadku podłączenia pod jedno źródło zasilania kliku obwodów urządzeń np. przyciski dla
pieszych i wideodetekcję każdy z podłączonych obwodów musi posiadać zabezpieczenie.
Niedopuszczalne jest, aby usterka jednego obwodu powodowała wyłączenie pozostałych.

Aktualność wersji wymagań technicznych powinna być zgodna na dzień ogłoszenia
postępowania przetargowego.
ZDM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych wytycznych.
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