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Załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dostawa elementów systemu oświetlenia przewidzianych do wybudowania na lotnisku PWSZ  

w Chełmie w Depułtyczach Królewskich 

 

Opis zamówienia lub zakupu: 

 Dostawa opraw nadziemnych wysokiej intensywności ze źródłem światła typu LED krawędzi 
drogi startowej o barwie biało-białej i biało-żółtej wraz ze studnią stalową typu L867 o 
głębokości 610mm,  transformatorem oraz kompletem złącz.  

 Dostawa opraw nadziemnych wysokiej intensywności końca drogi startowej wraz ze studnią 
stalową typu L867 o głębokości 610mm, transformatorem oraz kompletem złącz. 

 Dostawa opraw nadziemnych wysokiej intensywności ze źródłem światła typu LED progu 
drogi startowej wraz z studnią stalową typu L867 o głębokości 610mm, transformatorem oraz 
kompletem złącz. 

 Dostawa opraw świateł wskaźnika ścieżki podejścia (PAPI) ze źródłem światła typu LED z 
dwoma okularami i niezależnymi źródłami światła celem zapewnienia redundancji wraz z 
transformatorem oraz kompletem złącz. 

 Dostawa opraw nadziemnych ze źródłem światłą typu LED krawędzi Drogi Kołowania wraz ze 
studnią typu L867o głębokości 610mm, transformatorem i kompletem złącz. 

 Dostawa opraw krawędziowych linii bocznej lądowiska zasilanych z sieci 230V ze źródłem 
światła typu LED wraz z fundamentami. 

 Dostawa opraw strefy przyziemienia lądowiska  zasilanych z sieci 230 V ze źródłem światła 
typu LED wraz z fundamentami. 

 Dostawa opraw świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia (HAPI) ze źródłem światła 
typu LED wraz z fundamentami. 

 Dostawa sterownika radiowego do oświetlenia lądowiska. 

 Dostawa dwóch wskaźników kierunku wiatru z oświetleniem LED oraz oprawą przeszkodową. 

 System sterowania i monitoringu technicznego oświetlenia nawigacyjnego do sterowania 
oświetleniem. 

 Zasilacze tyrystorowe do zasilania systemu dostarczonych świateł o mocy dobranej do ilości 
opraw w obwodzie 
 

Gwarancja na dostarczony sprzęt 2 do 5 lat od daty zainstalowania  

 

 

 

 

Wymagania dotyczące opraw: 

 

1. wskaźnika ścieżki podejścia musi być wyposażony w: 
a. źródło światła typu LED 
b. czujnik ustawienia kątowego wraz z wyświetlaczem 
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c. grzałkę  
d. detekcję uszkodzonego źródła światła oraz rozregulowania kątowego 
e. podwójne źródło dla redundancji 
f. Certyfikat ICAO 

2. Oprawy świateł końca, krawędzi, progu drogi startowej oraz ścieżki podejścia 
a. Oprawa wysokiej intensywności 
b. Przystosowana do pracy od 2,2 do 6.6 A 
c. Moc przy 6,6 A nie większa niż 50 W 
d. Moduł fail – open dla detekcji uszkodzeń źródeł światła 

3. Oprawy świateł krawędzi Drogi Startowej 
a. Przystosowane do pracy od 2,2 do 6,6A 
b. Moc przy 6.6A nie większa niż 36 W dla barwy białej i 38 dla czerwonej 
c. System soczewek zapewniający główną wiązkę jak również prowadzenie po okręgu 
d. Moduł fail – open dla detekcji uszkodzeń źródeł światła 

4. Oprawy świateł krawędzi drogi kołowania 
a. Przystosowane do pracy od 2,2 do 6,6 A 
b. Moc przy 6.6A nie większa niż 10 W 

5. Wskaźnik kierunku wiatru 
a. Wysokość 5 m 
b. Długość rękawa zgodna z wymaganiami ICAO i EASA 
c. Podświetlenie LED wskaźnika nie może być ruchome 
d. Oprawa przeszkodowa na szczycie masztu 

6. Zasilacze tyrystorowe 
a. Zasilacz tyrystorowy  
b. Indywidualnie ustawianych 7 stopni intensywności świecenia w zakresie 2.2 do 6.6 A 
c. pomiar rezystancji izolacji  
d. Moduł uszkodzonych opraw 
e. budowa modułowa zasilaczy 
f. sterowanie zasilaczy równoległe 

7. Sterownik radiowy do oświetlenia lądowiska. 
System sterowania oświetleniem nawigacyjnym lądowiska będzie przygotowany do 
współpracy ze sterownikiem radiowym. Po zainstalowaniu sterownika i ustawieniu na 
rozdzielni pozycji sterowania „ZDALNE” będzie istniała możliwość załączenia oświetlenia z 
pokładu śmigłowca. Poprzez odpowiednią liczbę przyciśnięć przycisku nadawania pilot będzie 
miał możliwość załączyć oświetlenie nawigacyjne. Sterownik radiowy należy wyposażyć w 
antenę umożliwiającą komunikację radiową z pokładem śmigłowca oraz w automatyczny 
wyłącznik czasowy. 
Wymaga się wyposażyć lądowisko w system sterowania radiowego umożliwiający zdalne 
załączanie urządzeń nawigacyjnych lądowiska za pomocą standardowego radia helikoptera 
będącego na jego wyposażaniu. Częstotliwość operacyjna systemu 118-136MHz. 
System musi być tak skonstruowany aby była możliwość automatycznego wyłączenia 
oświetlenia nawigacyjnego po 15 min. 
Sterownik radiowy powinien być  głównym elementem sterującym załączaniem świetlnych 
pomocy nawigacyjnych lądowiska. Pilot nadlatującego śmigłowca nadając 3, 5 lub 7 impulsów 
z radiostacji pokładowej powoduje włączenie świateł nawigacyjnych i latarni identyfikacyjnej 
oraz określa z jaką światłością te urządzenia mają świecić, a mianowicie: 
§   3 impulsy odpowiadają 10% światłości opraw oświetleniowych i 3% światłości dla latarni 
identyfikacyjnej, 
§   5 impulsów odpowiada 30% światłości opraw oświetleniowych i 10% światłości dla latarni 
identyfikacyjnej, 
§   7 impulsów odpowiada 100% światłości opraw oświetleniowych i 100% światłości latarni 
identyfikacyjnej. 
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Wykonawca ma obowiązek uzgodnić częstotliwość pracy na której będą załączane światła 
 

 

Ilości opraw oraz urządzeń powinny zostać określone przez Wykonawcę. 

Koncepcja i rysunki w branży elektrycznej zostaną przekazane Wykonawcy który wystąpi do 

Zamawiającego i złoży oświadczenie o zachowaniu otrzymanych materiałów w tajemnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


