Obec Horní Ves

Projekt veřejného osvětlení s LED solárním systémem

Světlo ze slunce

20.11.2017

Petr Kapoun

1

Motto:

Světlo za slunce – v noci si posvítíme sluncem, jednoduše si ho přes den uschováme a
v noci s ním osvítíme silnice.
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Úvod: projekt navrhuje osvětlit místní komunikaci od č.p. 83 vpravo kolem bývalého
lihovaru k č.p. 87. Projekt předpokládá umístit v tomto úseku na pozemky v majetku obce
rovnoměrně celkem 5 ks svítidel. Jedno svítidlo č. 6 navrhuje umístit u kraje křižovatky
místních komunikací u bývalého kravína. A svítidlo č. 7 je navrženo a umístění v prostoru
křižovatky místních komunikací v prostoru pod stavebními parcelami Pod Zastávkou.
Přesnější umístění znázorňují mapy v příloze.
Vybraná svítidla jsou Solární LED svítidlo PROFI IQ-ISL 30 vario se samostatným
solárním panelem 18V, 80W, monocrystalline SOLAR / ISL a osvětlovací modul má
výkon 30 W, 4200 Lm, Cree LED SMD.
Akumulátor svítidla má napětí 12.8V / 340WH, LiFePO4 baterie, kapacita až na 3dny
bez slunečního svitu.
Umístěné jsou na sloupech ve výšce cca 5 m.
Svítidlo:

Sloup VO:

Projekt: Proč projekt „Světlo ze slunce“ ?
Osvětlení je zcela nezávislé na elektrické
rozvodné soustavě. Slunce přes den nabije
akumulátor, a ten za tmy dodává elektrickou
energii LED čipům, osvětlujícím
prostor místní komunikace.
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Předpokládané náklady:
Předpokládané náklady na 1 ks svítidla:
LED svítidlo PROFI IQ-ISL 30 vario ………………..

28 000 Kč

Sloup VO KL 5 – 133/60, MODUS ……………..…...

4 200 Kč

Instalační materiál ………………………….…………

1 500 Kč

Instalační práce ………………………….……………

2 200 Kč

Celkem …………………………………….……….…

35 900 Kč

Celkem 7x svítidlo VO …………………………….....

251 300 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Technické parametry
Barva světla ……………

studená bílá (cool white)

Certifikáty ……………..

CE, ROHS, ISO9001

Instalační výšk ………...

5-8m

Materiál ………………..

slitina hliníku

Rozměr balení …………

800 x 880 x 950 mm

Soumrakový senzor ……

ANO

Využití ………………...

standardní veřejné pouliční osvětlení ve městech, obcích

Způsob svícení ………...

výběr ze 6 přednastavených světelných režimů pomocí dálkového ovladače

Výkon ………………….

30 W, 4200 Lm, Cree LED SMD

Solární panel ………….

18V, 80W, monocrystalline SOLAR / ISL

Krytí …………………..

IP 65

Baterie …………………

12.8V / 340WH, LiFePO4 baterie, kapacita až na 3dny bez slunečního svitu

Doba nabíjení ………….

10 - 12 hod

Hmotnost ………………

24,0 kg
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Umístění osvětlení: od č.p. 83 k č.p. 87
Lampa č. 1
– pozemek p.č. 660/10
Lampa č. 2 a č. 3
– pozemek p.č. 667/13
Lampa č. 4
– pozemek p.č. 1249/11
Lampa č. 5
– pozemek p.č. 1249/1
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Umístění osvětlení: křižovatka u kravína
Lampa č. 6
– pozemek p.č. 1270/28
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Umístění osvětlení: Křižovatka pod parcelami
Lampa č. 7
– pozemek p.č. 1254/5
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